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 החיתפ
 1נר$װ םעד ןזמם ןטסןמעגםײא ךיז ןכאה םןןװ ,עלא יד

 םײב עסנלע ןוא עםרעדנוזעגפא םורא ןעײג ,ו״ל יד ,הוהי

 .מלעװ רעד ןום געדב

 ײז ,ןײםש םייחלפ לאמא ײז ןבײלב רעםסנים רעד ןיא

 םענײק םעז רענײק ראנ ,שינעפײװ רעד ןיא ךיז ןריםשרעד

 ,ײז ןעײג ,דרע רעד ןופ-גערב םײב ,סכאנ רעבלאה ןיא .טינ

 רעד ףיוא ,ענעגיובעגנײא ,םנקעטש עכיוה םים ןדײ עסיורג

 .למיה ןופ םײקיולב

 -עע יד טים ײז ןעמוק טלאמעד ,ןידה י םוי םײב ןוא

 ענעזארעב יד טימ ,םעלאװיסש ןיא ,עםבלעפאב ,דרעב עטלסאם

 ןוא ןעםוק ײז :טשיג ןגערם ײז ןוא .טנעה יד ןיא םנקעטש

 ♦דובבה אםנ םעד ןום ןםוםו* ךיז ןאעז

 ןעםעראװ ןוא לברא ןא ןיא לברא ןא ןײרא ןגײל ײז

 .ןקיסכעמלא םעד ןופ טײקילײה רעד ץא ךיז

 .סעקלול יד ןרעכיורראם ײז ןוא

 ןוא דובכה ״ אםכ רעד ףיוא םיזיז רעקיםכעםלא רעד

 ,םיקידא עםושפ ענײז פיא ןלעםעג סע .טלכײםזע





 רענל־ימ רעד

 .ןסיױ דנאל ןיא רענליס א ןאמ א ןעװעג װאי סע
 ןוז םעד ןוא ,ןב־־אטשעג זיא ענײז ביױו יד

 .ץטארלאפ.ןיא קענענפא ןעפ
 סימ ןוא ן:אמ טימ ןךווועג ןםךאװןאפ ןיא לימ יד

 .דעצכעמײךג
 רעבוא ^לעפ^ן יװ ןזאלע^ןא ,ךיז טאה ךאד רעד

 .דדע ־עמאם רעד ױב לימ רעד
 ׳,טעװעטסױועג טאה טננעג יד

 ענדיב ױ וױלג ,ןגױלפעגמו־־א ןענײז סעקאךאפ ראנ ־
 .םעקאדאט

 ״עא לאז ךע םאװ ,טםואװעג טינ טאה דענלימ רעד
 .ןאט ןבייה

 זא ;ןענ־פעגפי־א ט#ה ןוא לאטש ןיא ןײ־־א זיא רע
 ןצנאג שעך ןרם ןב^בעגרעביא םיא ױא עלהמדב ןײז ראנ

 נפעגיד ןגעמראפ
 ׳״טגלע םױרג ןופ טצעזעגקעװא ךיז רע טאה טלאמעד
 ״״עטיב ךיז ט$ד רע ןוא בוטש ןײז ןופ לעװש ןםיוא טףר

 .טנײװעצ ךעל
 •.עינענ ד ןפורעג םיא׳ טאה ןעמ
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 ןײלא מבײלב שטנעמ א תעב #טרעװ םאװ

 ךד ף־אד שטנעמ א זא ,רםס ןטלא ןא ץא קזעג יאה ךיא׳
 ,ךאײעד ,טשימאג זיא׳ס > רע ■ טנײמ ןהליחמכל .ןײלא ןביילב ןטיה
 טײב סע ,ןעקנאדעג עטכעלש טגיןק רע זא ,םיוא ךיז הזאל
 א ןיא ױו >םודא םײג דע ןוא לוק -רעד םיא ײב רעביא ךיז

 .טעל־נרעניה
 טױ טליאװ דע ,ןײז ןאןר ,טםואװעג סע טלאװ עיגעב ד
 א ןיא ןבילקעגרעביא ךיז טלאװ רע >לימ ןיא ץילא ןבילבעג
 םיצ טאהעג הנותח ךאג רשפא ךעדא ,לםעטש ןקלײברעד־

 .לאמ ןטיױוצ
 ןשטנעמ ץ־עטלע ןא ראפ ב־־שי א ףיוא ןבעל םאך ױא ללכב

 .רעװש וצ
 פאד ן־ץז ־יאפ טכאקעגפא ןײלא כאט ןדעי טאה עינעב ד
 רע טגעלם םעדנאנ ,עלדמהב ם$ד ןקלאמעגכײא ןײלא ,ןםע לםיב
 רעדא ,ןטניה ףיוא טגײלדאפ טנעה יד ׳לימ םורא ,ןריצאפשמוחא ױזא

 םעד ןופ עבט יד זרא ס^ד סאװ >םיליהת ט.ןאזעג טאה רע
 י .ןשטנעמ ןטנלע־

 יעדי-ײב ןשאװמו־־א קגנאגעג יוזא ךיז (ךע זיא לאמנײא ןוא
 פ^ךא טגנעה םיא ײב זא ,רעםאװ ןיא, קזךעד רע טאה ,עצינעןק

 .פול עטשרעטנ־ןא׳ יד
 ײ קגנאתעגפ$ךא טינ רעי־־ם ל#מנײק ױא ןעינעב ד ײב

 .פול עטשרעטנוא
 ז־א קמ לײװ ,טמאטש םאד זא ,קנאטשדאפ ךײלג טאה רע
 ״יפש ם^ד ןעמונעגפא־א ,יוטש־ ןיא ןײרא זיא דע .ןײלא שטנעמיא
 טגנעה שע ,סיוא עקאט ךד טזאל םע ן־א ,טנאװ רעד ןופ עלעג
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 ^ענוצ דעזנכױעג םיא ײב קנײז זצרעד .םול א םארא םיא ײב

 ןרא ןסקאװראפ ,רעקידאה א רע זיא ןצנאיניא ןיא ,קמעדב ױ ןסקאװ
 טנאה רעד טימ ספאכעינא טאד עינעב׳ ,ר .רימט א ױו ןזאלעיפא

 :לקיטש א ױו ,מנקױטעגוצ קװעג רע זיא ,םענך ץפעל סעד
 .םײל

 ,ןמיירדניא טכאתאפ רעמעךאװ א קװעג זיא סע םגד ן־א

 ־ױ *־עטנדא ןןין טעדונעגנײא ,ןװיוא ןםױא ןכאררעגפיורא רע זיא
 .קאןלשעגנײא זיא ןוא םױגב עטלא



 עלהמ׳דב םאד טרעטיפ עינעב ׳ר

 .לפ דעד רעזפביה ןענאכשעג זיא דלאװ דעװאלדא'׳ א

 ,ןסייר ןיא נ&דפ עקידלפענ יד ן>כ שיצ יד ןעװעג זיא סע

 .זפנגעג עצנאג יד סצענענפױא ןנן<ה סנגער יד ןוא־

 סאד סדיםעגכױןא, עינעב ר ס>אלד :^פפייא ןעןתג סייב
 .עשאפ רעד ףיוא עלדי׳דב.

 ״ענפא יד ־עביא ,ןעגנאגעג ײז. קנײז ןגעװ ע^ריפײל יד ףייא
 .ןײרא דלאװ ןסלא סעד ןיא דעדלעפ עסחרםי

 ץא ׳סנ,אה רעד ןיא ל^רירפש סעד םיפ סױאראפ עינעב ד
 .ןעגגאגעגבאנ פ,יא ז1א עלדפדב סאד

 ״ײב ד ץשױוצ ,שינעזפכידעג ־עד ןיא ןגאךקעגפיחא ײז קגײז
 רעיא ,יע־אװ פימ ןםאגענפא ײז ןיאה ןגיױוצ עסאג ױ ןוא ,דעפ
 ׳עג פינ סיא סא.ד סע ן>א ןאפראפ ק־אפש קוועג זיא עינעבד

 •.פ>אן
 .רע״־עדנא רעד ןיא שינעפכידעג ןײא ץפ ױזא

 עסאג ענעלפע ןםיצפא פײצ וצ פײצ ןופ פגעלפ עלהפדב סאך
 .ןעװעג־ היתמ ךיז םע פא.ד פיפיעד ץא.,לנחאװ א ןופ זארגי

 ״אפאפ סעד ןשױוצ ןלײפ ץא סעשפו^ר ױ .ךיז קילופ סע
 .)קינסאך•

 ,דעפײב ױ ןוא דיע ױ םודא פפאפ ןוא ^רעדאב ךאפ רעד י
 ״ױפ -עפניױנש־אם יעד ןיא םױא ךיז ןשעל ןרא ךד ןשימ םע ןוא

 .דלאװ סנרפ תולוק עפלא^ר ױ שינעב

 .עק;דנ.יער א .געװ ןפױא עלדפדב סאד סיד־א פריפ עינעב ׳ר

 ,תובחד
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 ״גא ,פעק ענעזאלעגםארא טימ ,עטךעטאלראפ עדײב ןעײג ײז
 .ץהכאדט• טינ ןופ עדעזוש ,ענעדאלעג

 .׳.קידנטכארט םינ דתונױער יד ןעמיקאיםױרא טגעלפ עינעב ד

 ןוא טלעק ןום טית שים עסעװדאב יד ,ליטש זיא׳ס ןוא
 ןמרעםמולזעיאם םניס עטאװ יד םױרא ךיז טקת םע ,טקיטאלבאפ
 ־ױ ׳ענײז םױגב ױ םוחא םקוק ׳פא ךיז טלעםש רע .ןמפ>אק

 .דלאװ ןום םױגב,
 נםישובלמ ענײש ןבנאטד סעלדאי יך ,עינעב



 הולמ רעד יול

 ״יא ךיז ,רעדחב א שעינעב ר >הװלמ רעד יול ןוא
 .עטיל ־ןיא םאװ >ענליװ מאמש רעד ןייא ץיװעקסאז ןום ןבילקעגחענ־ג

 ״עג מאה רע צ־מחמ ,שיתג דעײז ןראװעג העד ןיד זיא ןכיגניא*
 .םױיגנ עםױרג מימ ןוא ןלארענעג מימ ןגידדסמ שוום

 ׳ ןיושדאם א קװעג ייז ןיא ,םאהעג רע מאה ,לרעטכאזפא
 .ענליװ ןופ עטסנעש יד

 ןיואװ זאד :זייה ןײז *־אפ לדליש א קגנאהעגסיוא סאה .רע
 .קינשאטאפ יול ׳)ךיא

 .האובת שמ ןוא דלאװ טימ סלדנאהעג מאה. יול ,ר

 ,ןםייה לאמא דע םגעלפ ׳רדח ןדעדננװאב ןײז ןיא׳ ,זגיאנײב
 .יעכיב עשױחום ױ ןענעפע סיא ראפ לאז קמ־י

 :תינובשח ױ מנעײלעג םיא טאה לדעמכאמ ענײש. יד
 .ןטקארה עלא ףיןא קמ זנרופ האובת ענײז

 .ןכײט על,א ףיוא ןעמױוש ןצליהעג ענײז
 .ןט־־אג ןיא םיא ײב ןעמ מײן-אם י רלאג

 '.דעניה ענײז ןגױל)׳ דלאג
 .מלכײמש קינשאמאפ יול

 ן ןםאלש ןײג טסנעק. ,לדעמכאמ דעד וצ הע מגאז ,גונעג -
 מכאנ עצנאג ױ םורא דע מײג רדח ןרעדנוזאב ןײז ןיא ןוא

 :מכארמ ןוא ענײז רעכיפעט עכײװ יד דעביא-ל

 זרלאג ,תועמשמ ,זיא הלאג • דלאג ,תועמשמ ,.זיא ,דלאג ־־
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 םיחרוא ײרד יד

 מקוקענעררא ןיא עבזױם דעד ףיוא ןםעועג זיא עינעב ׳ר
 ,ןםײר ןיא טכאנ־־אפ רעםײװ א ןעךועג ז\א סע .סיורא געװ םוע־

 ןןן ןעמוק^ .ן־שסנעמ ײרד :ןעזועד ןוא ןני־/א יה טנפעעג דע מא.ד
 .געװ ןזנימ.

 ןשמנעמ יד קעאגע.*סדדא ןיא ןברדעגפיזא ןךיז מאזד רע
 .ןגעקמנא-

 י״ײ*יפ יר ף4? פעבדאמ מימ ,עמצלעפאנ *.ןדײ ענעשקאװראפ ײרר
 .דלאװץפ קמךלעננא סירמ עיעװש סימ קנײז ,.סעצ.

 געװ ןםי־א םיחרוא יד וצ שועמנעענרעד ,ךד סאה עינעב ׳ר
 ,ם£ש טרעםטנעע>יא םיא ץנאה ןדײ יד ,םולש ןבעגעגפ# ײז ןדא

 ש$װ א ״עבא ,ןאמעג םודב א סעפע 4ךױעזײה ןוא טקוקעעא םיא־
 .מחערעגפױחא סיני.

 ץאװעג ןדישאב ײז זיא שע פאװ ,ץשסנעמ ןעניד סע> -
 .(ןניױוש דצ־

 מײרב ןוא בומש םוצ מר־םעגדצ םיחר־א יד מאה עינעב ׳ר .
 .זיירה ןײז ןופ ןררכ יה ײז ,ראפ מנםעעג

 ץם םעקאש־א יד "אפ ןגיובעעי־א ןדײ ױ ףדנ ןךד ןבאה סע
 ׳.ןסקאװעג ךיעד ןוא םױרג. קװעג קגײז יד תמחמ ,ןרדפ יד־

 .מנאנ ױ ןלאפעגוצ קװעג ןױש זיא בדמש ןיא ן*א

 יד מימ סעבראט ױ מגײלעגפא ,ךעלעײאפ ןב־אה םדדרוא ױ
 ן־זא ץכעגעחיםױגב עױעיד ןופ מקעמשעג םאה סע ,סנקעמשי

 .רלןאװ ןיס חױ חעד

 םישוריח עםײחג מימ עניד םיחרוא ױ ט^ד עינע^׳ה

 .•**$׳
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 טצעועגפא .,ךיז >'ז ןיאה שיזנ סהא קנעב עטיירב ױ ףיוא
 ױו ,שינרעטםניפ רעד ן־יא םצראזנשעג ןבאה םיפט עםי־חג יד

 . .ךעמײב עמלא ןופ סעשמראק

 ?ןדײ קנײז קנאוונופ זטגערפעג ײז ײב ס&ד עינעב ד

 _ןבױהעגפיוא םיא ףױא מאה סיתר־א ױ ןום דערעמלע רעד

 ן־א ענעשעק י־עד ןדפ עקלויל ענעמײל ױ קמונעגסיורא ,סעױו ױ
 :טגאזענ

 :ןסײר ןופ -

 תונויער ױ תמחמ ,קע־פ רצ שארו טאהעג טינ רע טאה רעמ
 .שײלפ םוצ ןסןק,אװעגוצ ןעװעג קינעב׳ר ײב ןענײז

 ־•ײש ע ולב יד ןיאה -עקיטעמוא רעד שינעלקנומ רעד ןיא ןוא
 קלעם עחעױ יטגײלעגסױא ןיא־ד ןדײ ױ ןוא * ןמכיולעג (ךעלעב

 .קנעב ױ ףיוא

 ךיז ןבאה םיחר1א ױ .עלעניק א ןדנוצעגנא ט#ה עינעב ׳ר
 סנשאש. קױנפראװ ,לביטש העד ןיא ןאטעג רעק א קױהנושמ
 ״עג* סעפע ןום מאה לאטש ץא המהב ױ ןוא .מנעװ ױ ףיוא
 •־נײרא טאה ןוא לאבש ץעמעראװ ריא ןופ םױרא יז זיא ,מםואוו

 זפאיד יז ,ץיןא בומש ןיא פאק סעד רעטסנעפ ןכרװ סקעטשעג
 .טכראהעגוצ ןךד

 שיט שעד וצ טצעזעגוצ טײהרעליטש ךיוא נךיז טאה עינעב ,ר
 ,־אטראפ קך*טש ןעװעג ןוא טקןקעג ,ןפעזעג ,םיחרוא ױ ןום

 ןפוא ם״שב ןוא ןאט יטכאדט א סעפע טלאװעג טאה רע תמחמ
 .טנאקעג טינ

 י:ץןײ ױ וצ י־עק א ךיז רע טוט לאמאטימ
 ?ןאט ךיא לאז סאװ ,סיחרוא -

 טאה וצדעטעפש ןוא'עטאװעמת טקוקעגנ#םיחדוא ױ סיא ןבאה׳ס
 :ןאטעג נערפ א ײז ןופ רערעטלע רעך םיא

 ? וט:>אה ןסע שוצ סאװ ןוא -
 ו?באה׳כ -

 .טשינראג וט -

 ן?לכש ־עד זיא סןאװ ןוא ?ױזא -
 .לכש ןײק אטינ —:
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 טאה ,טרעפטנעעג £יא טא.ד סאװ ,חר־א רעדעטלע רעד ןזא
 ״שיא וצ ןקיח ןמ*מ ק:אב רעטדאה דעד ףידא טגײלעגרעדינא ךד־

 ןרעייא מב ^רעדענדעני־א ךיז רע טאה ץלעפ םעד טימ ןדא
 -נײא טלאױעג ן:א.ד ײז .םיחר*א עקירעביא יד ױו ױזא ,פאק

 .ןסאלש
 ־עםיא ־עביא קנאטשעג ז*א עינעב * ר

 -׳רעד ,םיא י־עייא ןענאטשעג. עינעב ׳ר זיא טײצ עעאל א

 -עג טײה־עליםש ןיא ץטניה ףילא טנעה ױ טגײל־אפ דע טאה ;ךאנ

 ״בנעם ןיא עלהמהב שאד ןוא ״בוטש רעד רעביא ץיגמו־א ןעמונ
 .טקוקעגנאנ םיא טאה רעט

 םאװ ,ןדיער א ןאטעג טינש ןפדאש א םיצולפ םיא טאה סע
 וצ ןאטעג זאל א ךיז טא.ד ־ע .פאק ןיא ןלאפעגנײיא םיא זיא■

 :שוב. א ־אפ ןפעלש םיא יעמונעג ןוא חרדא םעד

 ?אה ,ןבדאטש ?שאװ שעדבאנ ןדא -

 םעד תו־וכ יד ־אג טימ ץ;יצ ןעמונעג טאה חריא רעד
 רע ,ןזאלעגםא טינ שיא טאה דענעי רעיא״,טנא,ד ץיז ןופ סופ

 ;ןעידשעצ רעכעה ךאנ ךיז טאה

 ?ןבראטש ?אה ־,םאװ -

 :טנײװעגרעדנאנופ ךיז טאה רע ןדא

 ? ןבראטש -

 ןדא םרעגעלעג עיעײז ףיוא טצעזעג ךיז ןבאה םיהרוזז יד
 ,טנעװ יד ראם ךיז טפאכענ' ,טנאלקעג טאה ,עינענ ׳ר ,רע

 ןום ןפדאװעג םעטא ןא ןא ןוא גוטש ־עד רעביא ןפאלעגמו־א
 ײװ ,ת'עמשמ ,םיא טא,ד סע לײװ ,טעװערעג ןוא םדגב יד ךיז

 .ןאטעג
 ײז ,ןענאטשעגפיוא םיהדוא יד ןענײז טכאנ עב לאה

 .םמיליהת ױ ןעמונעגבױדא ןדא רעסאװלנענ ןםאגעגפא ןבאה

 .ד־ע רעד ףיוא טצעזעגסיוא ךיז ײז ןבאה טרעפעבלאז

 ןליק םעד תמחמ ,עגאלדאפ עקימײל ױ טלאק קװעג זיא שע
 ״ײא םעד ןיא ןענאטשעג ץלא ךאנ זיא עלהמדב םאד .ןענייאב

 .טלאקי .ן־ארפעג ןש ־עטסנעפ םענעג.
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 סילהת טהאזעג ןעמיטש עקידעזדד ערעײז טימ ןיאה ןדײ יד
 .תובהלתה דעקידכשוח א טימ

 רעד ןיא טינ טקוקעג ןוא ןגי־א יד טנאמעגזצ ןיאה ײז
 .טלעװ

 טדעײנ ׳טוער מאװ ,מיטש יד טרעהעג טינ ןיאה ןדײ יד
 טינ ןוא קינײװעניא ןגעלעג זיא פאװ ,שינעגײװש ערעטפניפ יד

 , .ןײגפיוחא טנאקעג

 .ןראװעג טעײטראפ ױא פאװ ׳ ןאמעיא ׳ןא ןופ הליפת יד

 ...ץראה ןײז ןפיגםױא רע טוט טאג ■־אפ ןוא

 יד ןלײטםיורא ןעמונעג ןױש ךיז. ןנאה טנאנרעדניא ןוא!
 ׳.רדאפ שעד ןופ ןרעײפ עטשרע

 ׳פיא לסינ א ןגראמיי־פ פוצ /ןיז טאה עינעב ׳ר
 ןײז פורא טלימאיעג ןיז ןיאה טנעה ע:נאל_ ױ ,טרעטײלעג
 ןוא . קױענאנק ,ץײ״א םיליהת ןיא טלטײטעג ,עדמערפ יװ ׳ףוג
 דצ ךיז ןגיונעגוצ דעלעמאפ ,סיחר־א ױ טקוקאב טאה רע .טלאק

 :רעי־א סנכש ןײז
 ?חרוא דערעײט ,הכאלמ רעײא זיא סאװ -

 .רעגערטרעפאװ א -
 ?הכאלמ דעײא ץוא -

 .יעמזעלק א

 ?ערעײא ןוא -
 .רערעקגעמיוק א -

 .תוכאלמ ענושח ױ ן־אװעג ןלעפעג ןענײז סיא

 ־־עד ןופ ןביוהעגפי־א לײװרעד דעבא ךךיז ץכאה םיחרוא ױ י
 .ןײרא געװ ןיא ץניױג קןי׳ז קמונעג ןוא (דרע

 ״עג טינ ן־א ײז סיױא טרעטנאלפעג ףיז טאה עינענ ׳ר.
 .ןאט וצ ןגײהנא ל^;ז ,רע סאװ ,טפואװ

 ןוא ׳הזוזמ ױ ןאטעג שוק ־ א קױנגיױוש. טאה רעכעלטיא
 '.ןםיװד ןופ שינעלקנוט רעטױר רעד ןיא ןעגנאגעגםיויא זיא ןעמ

 עטיור ענעמונעגםיונוצ ט־מ ןאשטוב א ןגיולפעג־עניא זיא פע
 טעמכ טפאלקעג טאה רע .רערעדנא רעד ףי־א עקנאל ןײא ן>ב םיפ

 .עגײז ןעלגילפ ױ טימ פעק ױ ,דעביא
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 יד ט*אה שאװ ,ךעשטדוב א רײ א ,חר־א רעהױד רעד
 רע־ייפ ־אפ טדע־עצ ׳לאמאטימ ,ךיז טאה ,.ןגױזשעג טבאנ עצנאג׳
 ״עג ,קינעב ד ףייא ״דמה״אלמ ןעװעג זיא רע .רעסאװ דאפ.ןוא
 םאכ א טאה ןוא ,ןייטשײג טינ טעװ עינעב׳ר ,רע זא ,ט״דנעט■
 ןאטעג זײװ א )־א לנדא ן־אפ ־ענלימ ןטלרװטעצ סעד ןאטעג.

 :למיה ןיא לניופ םענעקורט ןפױא םיא

 טאה רע ןוא) )עלגיופ ױ וצ טרעהעג לניופ רעד א״טאי -
 וםידומד ױ וצ - וד ןוא <זאנ עמאפ ןיא ס־א וצ טקוקענניױא ךיז
 טאה ־ע ,דײ רעזײב א ןעװעג זיא חדא רעטױד רעד
 ״נױאצרעד א ןיא ,טק־קעגמוא טיג קןיז ,ןניפשענפיוא סעכ טימ
 דע סגד ,טפעלסעג ןײטש־ ןנילנעג ז*א עינעב ד .קעװא רעט

 .ןענאטשראפ טשינ־אג ט*אה

 ןוא ,חר־א ־ע־עטלע רעד ןעגנאנעגוצ ש.יא וצ ו־א טלאמעד
 :טגאועג יוזא רע טאה ךיז ןענענעזעג פײב

 יעינענ ,תונױפנ ןײטשוצםי־א ןנאה טסעװ -
 רלאװ ץא קױוצ געװ ןטימ קעװא ןענײז פיחרוא ײרד ױ ןיא



 ה ;י פת ,י ד

 ״קאו־עג טעײטדאפ ויא פאװ ,ןאכעדא ןא ןופ הליפת ײז

 .ץראד ןײז ןםיכםידא דע ם־,ט זנאג ראפ ןדא

 יזבאגי ,םקינײםעג ױזא ןעמ טרעװ סאװראפ

 דףיא ,אה ןוא ,ןענאד־אנ ליפוצ ךיא ץב ,ייטש ,ךיא ואװ
 טימי ,ךיא :ארט ״ ׳ײג

 .שינרעטסגיפ דעד ןופ חױ סעד

 ^ונוא ןופ דעסעב ױא.ס*א באװ ,לגיופ שעד אנ־נמ יץא ןינ

 .קמעלא ןום רעסעב ױא םיא סאװ ,םײל םעד ןוא

 ^יא דימ ױא שאװ ,טנאה ןײמ טימ ןאט ףיא לאז סאװ

 ׳זלייעב
 ?4רירעביא דימ ױא סאװ ,ץדאה ןײמ טימ ןוא
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 שינעמנעקרעד

 ןצנאג םעד ןגעלעג דענלימ דעד ןיוש זיא ןגרא,1ב ף יוא
 דעד דעטניה ןענאטשעג ןיא םאװ ,גדאב ןקימייל פעד ףױא
 ״רעק ןייז ןי׳פ םײל םעד ןעװעג גישמ עילאװאם מאה רע .לימ׳
 ׳־־נײא ןוא דמאז סניא ןיא־געגנײא (ךיז רעי טאה םיגפ ןמימ ,רעם
 .ןעלצראװ ױ ןיא ־עגניפ עטמיףקעכםיזא ױ זנימ ךיז טעמעשמשעג.

 .טנעלש דעיד ןעװעג ,ןעינעבר ',םיא זיא סע

 טאה ם־א ןוא ג־אב ןמימ ןעמאזוצ ןגעלעג רע זיא יװא םא,
 ןיא ,ןבאשעגנעםאחצ גדאב ץמימ ךד מאה דע זא ,טכודעג ךיץ
 ןפקאװםיהא םע ןאק ,עלעזערג א ןםקאװםיורא >רו טעװ סע בױא

 .םיורא עצײלפ ןײז ןדפ ,םיא ,ךדזז■

 ממױופ ןוא זימעםע םײל דעד :*םכוחעג ךד םאה םיא ןוא
 זיא סע ןיא ,ןמםיהב ,םעק ,ם־פ ,מנעה ןיא עליױו עלא סײא ךיז־
 םײל םעד ןוא ןעינעב ד ןשײװצ מלעװ רעד ןיא קוליח ןיןק אמיג

 .דרע דעד זום*
 .ג־אב ןפייא ןגעלענםא ױזא רע זיאי ןבאװ עצנאג

 ״לעפ ױ ־יעב־א ןײלא מפעלשעגמת* ךד מאה המדב ױ
 מימ ,יתמש מ-ימ ךיז מוײםשעג ןיא קירענגוד ןעװעג ,יעד־

 .יהפ־׳יהש*
 מאד רע לײװ ,זםעגדאפ ןצנאגניא עינעב ד _ךיז מאה סע

 .מיעלעג מינ יװ טעמכ ןיװש־

 א ןעױפ וצ ןעמוק ןעלפענ ױ ןופ לאמא מנעלפ ;אמ־־אפ
 יװ. ,ןקוך ןםיוא ם־א ײב ןלעמשפױרא ךד טגעלם ד ,עקאךאס־
 זיא ־־ע תמהמ ,מראעג מינ סע מןאה םיא ןוא ,רדח א ףיוא
 ,תומולח ןופ ןוא דאװ ןופ ןלײמםא מנעקעג מינ ,ןפאלשראפ ןעװעג

 .פאק ןיא םיא ײב ןגארמענמתא ךיז ןבאה סאת
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 ,שטנעמ א דט־פא ױא •ע יצ ,טב־אװעג טיג טאה רע ןוא

 ןכקאװ פעי^שיל* ץא ׳געװ ןםיוא טעל סאװ ,}ײטש א רעדא
 .פיא ףיוא

 רעטשלחראס, א ןפעזעג ױזא •־ע זיא טנאנ־אפ לאזכא ןדאג
 ךיז ןב^ד עגײז םיפ ענעגנא״דענפא־א יך .תאי ןופ לפאגק פײב
 ,טקיקעג טאיד ,עינעב ,ר ,**ע ןיא ,םײד פעד ןא טלבטאבעג

 .טקוקעג ןדא ןנעזעג לדפש ,טנא־םעג טשינראג
 דצ ץלא טיונעג בע׳בע קינײװעניא סיא טא;ד םע באװ־אפ
 האגה פי.רג ןיפ-עד טאה דע ־עיא ,טפואװעג טינ יע טאה •,ןעז
 ןגיא יד ,טני־טשטנא ן־אװעג עינעב ד זיא ױױונעלכינ .טא״דעג
 •ףי,א טאה דע .טצאלגעגכױא ן־א סיתג ,ץ־אװעג קידכעלײק קנײז

 .ץעל וצ ןפעג־אם עלײװ א

 י־לאק א ןוא עטײרב א ,טלעװ יד פיא ףאפ ןנעלעג הא פע ..
 .ןועװעג דיא ןיא ױא טאג ןוא',עמ׳

 ״ ױיא •ץ פ לײה דעילב א ץא יװ ןעינולקעג דיא ץא טאה׳פ
 רענ א ױו ,ןכאדקעגטװוא ןײלא רע ױא לײה ־עד א־־טא ץיא ■ןוא

 .רעטרעפמולשראפ א

 ־ףײא סעפאל עטטרעדאפ ײו טימ טלעטשעגן־עװא ןיז טאה דע
 -׳עג ־ע נ׳א-ד נאד .טקוקעג ,טקוקעג ןוא שענמעלג עטלאק 'ױ

 ,ןטלאהאיפי־א םיא ןרב ,ךיז טאה פאװ ׳טאג ,סיא טכוז

 .לייה ןיא ױיא רעקױלקניפ ־עד ןטכױלעגפא טאה יזלב

 ...טא ןוא
 טיא ןופ ױא רע ־אנ ,קזעג ׳טאג *םיא רע טאה טא

 .ן־אזעג סלענ רעדױו ןידש לאמאטימ
 .יקזעג טאג ךאד טאה דע ,־*ענא

 א ,רעדילג עגײז ץפאגעגכרוהא טאה דיױפ עסױחגא ןדא
 ױא סע :ןאטעג לכײמש א טאה דע .דיײפ׳עקיטכיל א ,ענױ

 .ןצראה ןופ ךאי א ןלאפעגפאדא פיא
 דעד ן־פ ךעלקילג ,טרא ןופ ןניעןעגםױאי ךױ טאה עינענ ,ר
 ךיז טאה דנדלצולפ ץא ,טײקילעזטױל רעד ןופ ןוא טייקכעלײדפ

 ״ױוא קימ רעניוט א ׳ ןצרא,ד ן־ם יױשעגא ןםױענסיו־א םיא ײנ
 ײד םימ טלעטשעגקעװא ךיז טאק ךע '.טײרש ענײז המהנ ױ יװ
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 פיא שאה ׳ןע:נאגי־אם זיא םאװ ׳ןז ױ ןואי,ןשד יד ןדז זבנעה
 .קאנעגםא' £צױר

 ןדאװענ ןנקילױהעג זיא רענלדנ דעד עינענ ,ר
 ,.דעיקע דעד •־עטנוא ,םײז״בדעמ ןיא ןענאטשעג ןענײז סע

 .םירתנה ןיב תירב םײב ױו ,ןס;א עםית ענעדנושעגםא

 ןופ ךדאפ םעד םימ טלעװ ױ ןעװעג גישמ דע טאה דנוצא
 טאד רע ;ףוג ןײז ןיזפ מיעז רעקױנענעיב רעד מימ ,-ענײב ענײז
 טאד -ע םאװ ,םיעוילמ ױ ףי־א ץאטעג קור א לנײמש א טימ
 -יצנ״א ׳ם*א ףיוא קגנא״דעג קנײז י־עכים עקיצנײא :ןגארמעג

 .רעכדנ עק

 למ עטלא ױ .לכדענ ןופ ןזאלעגםןז־א ךיז טאה עינעב׳ר
 ־סד־א ־.יא םנאװ א ןופ ן־א ,ןראװעג דעטלע ןוא רענעסקאװראפ זיא

 .םית דעגנױ רעצנאגא: ןפקאװעג

 •נײ־א נוטש ןיא ןױש טלאװעג ןוא ריט רעד וצ וצ זיא רע

 ״רעד •ךיז טאה םע :טלעטשעגםא לאמאטימ ךיז ־ע טאה ׳ץיג
 .דײרפ טימ ןוא ןרערט טימ לום לוק א טרעה



 קינשאסאפ יוע

 ןענאםשעג קינשאטאפ ױל זיא טכאנראס ץנעדומכראפ א ןיא
 •־ץדא ןטנפעענ א ״אפ יװ ,קנאדש םענדעזײא םענעפא םעד '־אפ
 טנײלעגכיוא ;ךיז טאה :אט ץפ םכיל ענעשאלעיפא סאד .שדןק
 ״יטש עלעה טק>ליאב ן־א טרעםישעג ,ןטעפאט עטנטאשאב יד ףײא
 טאה ןלאידעפמיא עשײה עלעתעב א .ןליד עלעקנוט ױ ןופ דעק
 ן־אפ טפוצעג ןוא טקיטילבעג ,קיעיװעניא קנאײש ןיא טקנאליעג
 םניא טנעה עדײב טקעטשעגנײײא םעטא ןא ןא טאה יולד .ןצי־אה

 .טלעג .

 ױזא ,טנאה ןיא דלאג םאד טײועגכרוד ,ךעלעמאפ טאה דע
 ןוא ,דעגנים ׳,ד ןשיװצ ןטאשעג ^ךיז טלאװ דםאז דעכיױו א יװ

 ינאלק ץעדנוזאנ םוצ ,ינאלק םוצ ט־עהעגוצ ידראטש ךיז טאה דע
 .דלאג ןופ

 ״ײגדעטנוא םנ־פ ןי־אװעג זאר זיא ענײז טנאה עלכופ יד
 ״וצ ךיז טי־אצ ,תועבטמ יד טעלגעג ךײװ טאה יז ,גאט ןקידנע

 .לדײמ א ןופ דאה יד ןא טריר דוחב א ױו ױזא ,טרירעג

 .ק:ארש םנופ ןעגנוזעגסױ־־א טאה ןוגינ העפיט רענעטלאהאב א

 זדלאג

 ןגיוא יד ז,יא ,דדע יעד רעטניא דלאג ןופ ןלאװק ןיא.לש פע י
 .דלאג טלקניפ ןשטנעמ ןופ

 טאג טצ־ז ,,ךעלדנרעטש ענדעדלאג יד רעביא ,ןביוא ןטדאד
 .דלאג ןום לוטש .ןכעלגיניק םעד ףי\א

 ,קנאדש םנום דיט ע־עװש יד וצ טכאז טבאמ קינשאטאפ ױל

 -׳מוא טיג ,טפײל 'ןטשועבײא שעד ־אפ טנאה רעד טימ ךיז טפאכ
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 ןפײא פאיג* פיא טיזאפ רענײז פאק דעדעװש דעך ן*א ,ןלאפונז
 .ןצראזז

 ןיא טכאנראפ דעסױרג רעד פענענפ־י־גז ןלױנ.*אנ ןןד טאק׳ם
 .רעןכיצ־

 -ע:נא ׳םאק ןםײה םענעזאלעגפארא ןא זבדנ םױכש, ױל ׳ר
 ןיפ ךיז ן:ײב ינק יד ,קנארש ן*מ ןןײא ןטלאןל סעד ןא טראםש
 טםירט טםודב רעד ןיא ףיט ן*א ׳(ךיז ןכאמיאפ ןנױא ױ ,טײקדימ־
 טלאפ דע .טילגעגנא ןיא רעװש ןיא סאװ ,ןפארט רענארג א פיורא.
 דײזעגניא יד ירנ א ט*,ט ןוא ,קינײװעניא רעטפניפ רעד ןיא פארא

 .'גאטיױו.ןפראש א ,:אטײװ ןםראש א טימ.
 י׳עג חרוא רערעט1.ע דעד ןטאטי ןיא ו*א ,רדכ רעד ײנ

 .ןענאטש־



 עטכאלפ ההמש ׳ר

 ןיא טנױאװעג טאה ,טםראיװ ראפ א זלימ ןופ טײװ טינ
 .עטכאלפ תחמש ר :דײ א דלאװ

 רע ם#ד רענירעד .דפנרפ ערעװטז א טא,דעג ןנאה דײ רעד
 ,ןיעל וצ רעװש ײם״יװ״ײפ פי־א יימ טמוק םע :קװעג נשײמ ךיז

 .דלאװ א ןיא ןבעליי רעפענ ןדש ךיא לעװ

 •־ײךק •ןרפ ןוא ןגײװצ ןופ לביטש א טיזבעגסיוא •ךיז טאה רע

 ץא ןםיורדנופ שײל טימ טנעװ עדוא מרימשעגסיוא ןזא רעצכעמ
 רײ רעכעליױפ א ןעװעג ױא עטנאלפ החמש ד .קינײװעניאנופ

 ןוא רעםאװ קקנורטעג ,ןכנױג עקעילרעלכ ןפעגעג טאה רע
 .טנאמעגטכערוצ טאד ןײלא -ע פאװ ,ז,אדג 'ןימ א טרעכדרענ

 ־יה יד .ןביוט ןוא רעניה טעװעדא,דעג טאה החמש ך
 טוג ןענײז פאװ ,דעײא ןגיל ײז לײװ ,טעװעדאהעג ךע טאה רענ
 טוג טינ ןענײז ^אװ ,רעײא ןגײל ײז לײװ ,ןביוט ץא ,ןסע הוצ

 .ןסע םוצ
 יו;א זיא םע ,ןפארטעג טינ שענײק טימ ,ךיז טאה החמש ׳ר

 .קװעג ךעליר^ ןךידא
 ,עקלױל יד טדעכדרעג ,טלכײמשעג קױנעטש טאה דײ דעד

 .טינ ןעמ םײװ ,ןעמעװ וצ :טלכײמשעג ןואי ןגױא ױ טערומשזראפ
 ״עג רע זיא קױנעטש שטאב ,ל־ק .ןםױא ,ךיוך ןדיױ טגעלפ רע

 .ןיילא קװ
 ץוא ןםעזעג רע מא ,עםולאכ רעד ןרא־ ךיז ײב ,טײצרעטניװ
 דלןאח ןיא ןכוזפיא רע טגעלפ רעמוז ,ךעלטרעװכײלג ךזי טליציעד

 .ץנעט ענעדײשךאם ןצנאט רע טגעלפ ןטראד ןוא סעקגאל עשירפ.

 ז-עצנעט רעסיורג א קװעג ז־א רע.
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 ד״ א :ץפולגב קװעג סי־אכדח ןױש דע ױא עיצעגפעװ ןדאז
 ■ ״ײב יד ףױא ןרעטעלק דע טגעלפ טײצעגפעװ דעבא •,םישיש״ןב א

 .קענש א יןופ הדובג ךעד טימ רעמ
 .תעד״דב ןךר טינ -אג יװ םדיפעגפי־א ,ךיז טאה דע

 - ״ײלרעלכ ױ ,פענק ױ ןפע וצ טאהעג ביל טאה החמש ר
 ןגײװצ עטכיהעג ױ ןשיװצ ןדעטעלק ,ךעמײב ױ ין־זפ ןפסאנק-עקז

 .קי-אנאק א ױו ןעינין ןדא
 .דלאװ ןוא טיעלעג ןט־אד רע טאד ױזא

 טאה ןפױא ׳יג א יװ ןעועגשױא טאה החמש ך ׳אי
 ןדפ סעשטפאל טיפ ױ ףױא ןוא טיה ענעיורטש א ןגאדהעג רע
 ׳דראב עטײדנ א ׳טא־עג רע טאה ר־יאב א ראנ ,ע׳־אק דענעזאדעב

 •עראלק א־ ןוא עיורג א
 !ד־אב ענײש א טאהעג טאה. דע

 ־אנרעד ,דעערטרעפאה א טײצלפעגעלאב ןעװעג זיא החמש׳ר
 טאה ׳ע.דיב ,יבד רעשידיפח א ןראװעג רעטלע דעד ףיוא רע זיא
 ׳ןטײרב א יעײז ׳טאכש ןטיױב א ן־א שיט קמורפא טריפעג
 ,ןשטנעמ ןט־יװצ ןיעל פאד רעװש וצ ןזעװעג פיא ןיא םע רעבא

 .ד%אװ פעד טא ןיא טצעזאב ,ךיז טאה ןיא ןפאלטנא רע זיא
 .דדאװ א ןיא ןײלא

 טכעדב ןוא ןענױרק ױ ־עביא ײגא טיט טנױו רעד תעב ןדא
 ?עטכאלפ חחמש טלאמעד טוט פאװ ,ןגײװצ ױ

 ביוב םעגעבידעגפיוא ןא ףיוא שינעטכידעג רעד ןוא טציז רע
 :טנ-״אה ןוא טכראה,ןוא לי־ט ןיא עקלױל רעד טימ

 .־עמײג ױ ןופ ןטםענ ױ ןלאפ םע
 ~אנ ,דרעךעד וצ קידעמאמ רעטנחא ךיז ןזאל ןעיז יד

 ךעלעפ־ע יד עטיוט ןיוש ןגיל פע
 .ןרעדעפ ןא עלעגילפ א ,דױ א *־אנ ךיז טוט םע ואװ

 וײװ ,ײװ
 ןוא שינעטכידעג ךה ןיא החמש ׳ד טלאמעד טצד םע
 פיא ײב'ץענײז קידװעכעטש ןואי ןביוחעגפיוא ,טכראה ןזא טכדאד
 ־דשינעטכױעג רעד־ ןיא ןעקנאלב ענײז רענײצ ױ ײיל ץםידא ראה ־ יד

 >םערוטש םנופ ןענערב ןגױא ױ # ןוא
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 רלאװ ןיא :נררפש א טוט ץילב ךעױלב רעננאל א תעב ץא
 ,עסײת א ,שטײב א יװ ,רעפײב ױ דעביא יצ א .ךד פינ ןוא*

 ? עפכאלם תחמש פלאמעד ט־ם שאװ.

 שוצ טקעךפשעגביא טנעת יד י/ףי*א לעטש א ךד טיג דע
 ,ףאילעג ןןײז ןיא ,ץילב סעד ,פיא ןאט םײר א לױו ןוא ,לפדד־

 ״עסקאװ>אפ ןײז ,ןוס ן*א ,טרעביושעצ טלאמעד זיא דראב ץיז ןדא
 .עראפ א טנאלש טםזרב רעב

 גדלאװ ןיא ןײלא ױא עטכאלפ תחמש *"

 ליטש טרעװ סע תעב רעבא
 ״ות •יד ם!א טכלית רעםאנ רעך דלאװ -עכעלחיישאב רעד

 ■.סעקװאקוק ױ ןופ יױעק־׳
 טצירפשעצ ןטנוא אד ןגיל ,טולב םנ>אךט יװ ,סעקמעזאפ יד

 .זארג ןךעבוא^

 !טדאמעד ,א ,.םלאמעד

 יד ,ןקיכלית םער ךלאװ שעד ןיא טײג עטנאלפ תחמש
 .ןטנית ףױא טגײל-אפ טנע.ד.

 ־.ץביעדענפיוא פאק ׳םעד 1
 .וצ טעקךלאלארט רע ןוא

 ..ינוצ -עד טימ טלבמיצ רע ןוא

 .םיפ ױ טימ טלבמאב דע ןוא

 !אלאלארט ן*א אדאלאדט

 ־..דשוב ןײק ןופ טסואװעג טינ טאת דײ רעד
 .דלאװ ןיא טבעלעג רע טאה יוזא״טאן

 ׳.יגאטרעמוז רעבילא ןעװעג זיא סע ןוא
 ,ךיז טלעטש ן*א דלאװ ןופ םיורא טײג עטכאלפ החמשך

 טײג ןוא נעװ א סיוא דע טבײלק ,געװ״דעטומ םעד ףײא קעװאי
 ,.רעטײװ,

 טעז ,טײקױעדינ א וצ געװ ןטימ יוזא רע טמוק ,ךע טײג
 א טמוק יװ .עלתמדב א זארג ןםיוא ךיז יטרעטיפ םע ,דע־־
 םע6,רע טעזרעד ,רעקױעדינ ךאנ .פארא רע טײג ?ךעהא עלהמדבז.
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 1:אה דײ דעד ןוא ,עטאלב ץא ש££ ,עםאלב ןיא דײא םגיל

 ״ןעלכענק יד זיב עגנאל םנעה ן־א םאןכ םענעלאװשעג ןםיזוג א
 _ןיא ,,ךיז זנלקנאש ןיא ׳ם.*אז ץדא םנאה ןיא םיליהת א רע םלאה

 .עקשעץ*אלאה א ױו ןןע ז־א דעםסניס

 ?זיא םאזז

 ינע--פ א טוט ן־א םא ןיוש ץןיז רע םלעטש.
 ?טצעזענקעװןא אד טא דאנ ,ךיז ןעמ טא.ד סאװ -

 :טרעפטנע רע רעיא ,טעפנאפ דײ רעד ןוא

 ?ןציז ך־א לאז ןעד עשז־״ואױו -

 ןד׳יקניג־ל ,לםיה.ןפױא ?ןציז וןטםלאז ואװ -
 ־ץא יװא עטאלב רעד ןופ רײ רעד סיא טלײצדעד דעיא לײװרעד

 .דענלדכ *־עד עינעב זיא ײע :יוזןא״

 $ טימ פיא ףיוא טקי5ך ,ףײא ךיז זבבײה עינעב ׳ר ןוא
 :טהנעזפ ךע ןוא טעבעג טימ לופ םינפ

 ג רערעײט ,טפלעה ■י
 *שדעדנא םעםע ״׳אג יםיא ייב ןיוש טנע־פ החמש ׳ר ראג

 :עלהםהב ־ער ןגעװ ,ןעינעב ׳ך ,סױא ם־א טנע־פ רע,

 ?ןלימ ױ - טיג -

 .ןלימ ױ טיג יאדװא -

 ?ןלימ יעד ץפ לכיב א ןכוזראפ רשפא קמ ןאק -•

 י׳ד ןיז ײב םינ ט>אה רע ז# ,עיגעב ׳ר םיא טרעפטנע
 .עציניוד

 ..עציניוד ןײק מינ ףראד קמ !?עציניוד ױ ךע ף־אױ סאװ וצ

 רעד וצ ןײלג זאל א ןיז םוט עט־אלפ החמש ׳ר ןוא
 ױו ,ריפ עלא ףױא וק ךעך רעטניא סיוא ךױ טגײל ,עלהמדי
 ־יך ןדפ ךל־מ ױ • ןגױז ־ע טמענ קױעגנוד ן־א ,בלאק א

 .עריא סרעטײא

 •^ם־ורא םיא ןופ ט&ד םײװש א ן*.א ,ןדןאװעג טית זיא ךע

 .ןכאלשעג
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 תרריפם רשע יד

 ןעצ יד ןופ ד־ס סעד ןיא ןטדעוו העטנזיוט אד ןענײז סע
 .תודיפס

 *דאטסירק׳ סעד (ךרוד טרעדנאװ ןשטנעמ א •ןופ המשנ יד

 ״דריפס רענעי •ןופ ״יגולק פעד טימ. טגנילק ן־א! ,ןטלעװ יד ןופ
 .ךיז טניפעג יז רעכלעװ ןיא

 ן*ס ,ןײש םעד ןיא ןעור תומלוע רעטנןיוט ױ ,סײװ ןוא ,עדו
 ױא סאד •:ןעמאהצ תורופס עלא ןיא ןוא רעדנוזאב הריםמ ״עדעי

 .רשע אוהש דחא דיסו דחא ארדש רשע דופ רעד

 ,תװ־פם דשע יד ןופ שובל סעד ןיא טמוק םאװ ,ףוסי־ןוא רעד

 דעד ןיפ השודק רעד .טימ עיפשמ ױא ןוא ןלאצ יד ףרצמ ױא
 ןיא ןײ"א טינ טײג טײקיבײא ידעד ןופ תשודק יד .ןוא ,טײקיבײא

 •הדימ ןופ ןוא ןינמ ןופ הגדדמ א.

 ןײז ןיהבמ טינ ןענעק רימ ױו יוז^ טקנופ ,סיױו ןוא ,עדו
 ,השודקה תעפשה רעד ײנ תוריפס רשע יד ןופ ןלאצ יד ןשױוצ

 ױ ןום חטש םעד ןײז •ןיחבמ ןוא ןסיװ טינ רימ ןענעק ױזא
 .תוריםס רשע

 ירשע .אוהש דחא דופו דחא אוהש רשע דוס״יארמימ ױ
 טדעײנ ,דנאנאכאנ טײג ס$װ ,ןבעיל סעד ףיוא דאנ טינ לח זיא
 ץלאצ ױ רמול״נ ,טנאה• ײנ טנאה טײנ סאװ ,ןבעל סעד ףױא ךױא
 ןיאז. רעבױעד .תושממיש ןלאצ ױ יװ יוזא ןעגײז הבשחמיש
 םלוע דעד ױא טלעװ רעזנוא :סינומדק יד׳ ױו ,יוזא טינ׳ דימ

 רעד ןיפ הגרדמ דעטסקירעדינ רעד ףיוא טגיל סאװ ,הישעה
 .השודקה תעפשה
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 ״נרא ףױא־ךױא זא ׳בײחמ זיא ״החא אוהש רשע דופ״ רעד
 ״רתב רעד ז*א םאװ ׳רתב ״דריפס יד ודיפא ;ךיז מניפעג מלעװ רעץ

 .השודקה ת־לכתיד רעד ןרפ ןייוױק יד זיא סאוז;

 קנ־פעג סאװ ׳ מלעװ רעזנ־א . ףױא ןשמנעמ אד ןענײז סע
 זיא רערעײז :נאג דעד .תראפת הריפפ ןופ חוכ םעד רעטנוא ךיז־

 דרערעדנא ןא זיא ליקי רעײז ןזא ,רערעדנא ןא.
 ןמכױלעג טאה המשנ רעײז סאװ ׳ ןשטנעמ ןעזעג באה ךיא

 .דתב הריפפ רעד ןופ טכיל פעד טימ-

 סאד ךיז ןיא ןפאזנײא ליװ יז ׳המשנ ױ ףיז טלאפעצ פע
 ןופ לאטסירק פעד יךרוד טרערנאװ יזי ,טײקיבײא רעד ןופ טנילי
 ןיא ,תוריפפ ענעי ןופ גנאלק סעד טימ טגנילק ןואי ןטלעװ יד

 .זיאי יז עכלעװ
 טנײה זיא סאװ )זניק א ןופ המשנ ױ ׳סײװ ןוא ״ערו
 ,ספוג א ןופ המשנ יד יװ ׳טלא יװא זיא ,ןראװעג ןרױבעג■.

 שטנעמ א ׳הוצמ תחמש א ףױא לאמא יטסמיק וד בױא ןוא
 צומשמ ךיז זיא סלוע רעד יװ ׳ טסעז וד ןוא ׳>ןראװעג ןדױבעג זיא

 ןײז וצ גאז־
 !?ךײא ףױא החמש יד זיא סאװ ,פיטוש -

 תמ א טגיל סע ואװ ׳זיוה א ןיא ןײרא טסמוק וד בױא ןוא
 ײז ןוא ררע רעד ףיוא ןציז םילבא ױ ױו .׳טסעז ור ׳יוה'ט׳

 :ײז וצ גאז ,ןטפײרט טינ ךיז ןליװ.

 :?ךײא ףיוא תולבא ױ זיא סאװ ,סיטוש -

 עדאױב 'רעד ןיא טמילג סאװ ׳ רופ סעד טינ סײװ שטנעמ רעד
 יד ףיוא ןקדק טינ וטסלאז ׳טאטש א ןיא ןײג וצ טסמוק וד
 זיא סאד :טאטש רעד ןים סמערוט עכיוה יד ףיוא ןוא ןרעױמ•

 0 ,.ןרעװ ןגױלפראפ טעװ סאװ ;.ךױר

 םיהא ןפיול סאװ ׳ןשטנעמ ױ _ףױא .ןקוק טינ טסלאז וד
 סאד :ןאט־אפ ןעװעג ןטלאװ ײז יװ ׳ךיז ןלײא ׳ןסאג ידי יעביא

 .שינעדנעלבראפ ןוא לבד זיא.

 ףיוא ןעיצסידא ךיז וטםלאז ׳טאטש א ןיא ןײג וצ טסמןק וד
 סאװ ,ןדעךוצ,ןוא םענײד רעיוא סעד ריא וצ ןגײלוצ ׳דרע רעד

 .תוד־ס־דופב ׳טאטש ױ ׳יז טדעד.
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 -׳טא ןעזעג ת&ושפ ןײז ן־׳א פא,ד עינעב ׳ר ׳םײװ ןוא ,עדו
 ך״אילמ״יליט יד ןעװעג עשט מאה דע ,ןשינעתאנראפ יד

 ?קמאנ םעד ןיא תוטלדע

 ה ו ה י
 ׳-םיוא ןא ,טכאנ עטלאר א ,עטײדב א ץעװעג זיא סע

 .םורא ןוא םו־א ,עטנרעםשעג

 .םיא דאפ ןעװענ זיא םע ,זית ןײז ןופ םיו־א זיא עינעב ׳ר

 .עקירנקיטש ןוא ע־עטפניפ וצ א בוםש רעד ןיא םכאנ עקיזאד יד

 ■״קעװא ,ךיז טאה ןוא םענעזאלראפ םעד דלעם ןיא קעװא רע זיא
 .םױנ א רעטנ־א טצעזעג

 -ױ עננאל ןיא קגנאהענפא־א םיא רעביא ןבא״ד ןנײװצ יד ■

 .ןענודעיפא־א ײז ןופ טאה שינרעטםניפ ױ ןוא רעט
 ״דדע רעד ןופ טלײטעגפא ךיז טאה טײקליטש. עטעײטראם א
 -םעד רעטניא רעטרעדאקעצ א ןםעזעג זיא ״עינעב ׳ר ,רע ןוא

 .ןצראה ןפיוא טנעה יד ,םיוב
 -״־עדנא יד ןיא ענײא ןסאגעגרעביא ןעלטיה ױ ךיז ןבאה־ב

 .טלעק עסיורג א ץעמיגעגמורא ײז טאה׳ס ןוא ,ץועםאװ יװ ,ער

 :עינעב ׳ר ,רע טעז

 ױאד א ןיא יװ ,םירג ןיא סײװ הנבל יד סיורא טטיװשיפע
 .ד>אר רעליטש א ,לטיה ףפיוא

 ױיא ז,יוא ןוא למיה טײז ןײא ןי־ם הנבל יד וצ טטיװש פע
 :טלאטשעג עפײװ א טליהעגנײא טציז

 !ךאלמה לאפד

 ־ןוא הנבל רעד ײעביא ןגיויענרעיי־א טציז טלאטשעג יד ןוא
 זטײז רעדנא רעד וצ ןײדא שינרעטםנופ רעםיורג רעד ןיא טקוק

 .טלעװ ׳
 ךיעטש רעד םיו־א טטיװש טלעװ טײז רערעדנא רעד ןופ ןוא
 ־םיא ןופ ךיז טפיג פע ןוא ,טױר ןוא דעטפנופ זיא סאװ ,םידאם
 -עג* עדעטםנים א טליהעגנײא טציז םידאט םעד ?ןיוא ןוא ,םולב

 .טלאטש



 זךאלמה ןורההינ
 ןךא ץןעצש םעד י־־עביא ןגייויעתעביא טלאטשעג יד הציז
 הײז ךעדנא ךעד וצ וןיוא ,ןײךא טײקיזפכא רעםיורג רעד ןיא מקןק

 .םלעװ
 ןײק אםשינ ,ןעלםיה יד ץפ ם־ימ םניא ןיא םלאק ןזא ךאלק
 -זי״ד א ןיא יװ יײז ײעטנוא ןיא קידװעכליה ןדא לדגקלאװ טסדנימ

 .טיג ןשטנעמ ץײק עאל ןופ ןהראד קניואװ סע ואװ

 ףױא ןוא ,ץעטש עדײב ןעםאדוצ ,ךיז ײז ןפעדם םא ןואי
 ךעקיםש יד ןםיש ץא ןםײר קןיז ײז ןעםענ םגנעג רעצנאג דעד

 :.דעײ.ם סעימעלג יד ןדא םכיל

 ןםלעװ י־עד ןיא האנש יד םכאק סע
 םע ץא ,דערעםיבא ץיװעגא ,ךיז םךעה םננעג דעד ןיא ןדא

 .דײרם עפים א .ךיז םרעה

 :םליפ ןוא פיגפ ןײז ףיוא םלאפ עיגעב ׳ך

 •.םיא רעביא בדרח םרעװ םולעװ א

 ׳.םיא רעביא םגאלק סע
 ףיוא דע םבײה .םרא ןופ םיד א םיא סע םום לאמאםימ ןזא
 ן>כ דךע ךעד ףױא םײװ״םײװ :םעז ןוא ,םנױםש ןיא ,פאק סעד

 .ש,םנעמ רעי־עםיול א ,דעכיוה א סיװא םמוק שינכשוח דעך

 .םירט עליםש םימ ,םידם עליםש םימ קןיז םרעםנענרעד רע

 רעד ןוא .דע םמוק שינדעםאמ ןא ןוא גנירג ,.גנאג ץיז זיא גנירג
 םזאל ,קיגעב ׳ר וצ ,םיא ץצ ךײלג ךיז םרעםנענרעד שםנעמ

 .די־ע ךעד ףייא פאק סעד קױוצ םךקיםכךאפ ןופ פאדא רע

 ״עי ןופ םכיל עקױמשיוגמ סאד ,עינעב ד ,םריפש רע ן־א
 סעך ןופ םידם עםכײל יד קןיז ךעבץא םײאה ךע ,רעדײלק סמענ

 .ןשםנעמ ןרענאמ ,ןכיוה

 .ןעגנאגעגרעבױא סיא *־עביא דע זיא ליםש

 ״־יוז יך ןאם שוק א לױו ךע ,ןקוקכאנ ם־א לױו עינעב ך
 ,פאק םעד ,ןביוהפײא .םיינ רע ןאק ,ךעדײלק סמענעי ןופ קמ

 ,ךיז רע םכאלעצ דרע ־עד.וצ םינם םעד םימ ןזא ,ןדעװש.םעד

 ״עגמודא טאה ,שינעקנעב ענױ א סגה ,דײדפ ןופ קיניױועניא ףים
 תמשנ ןײז ,ײעמעדאװ א סעטא ןא יװ ,קמונ

 5.9 (3) קאבלוק .מ



 ץא טלעקיץא ןגעדע:שא עינענ ר ױאי טנאנ עצנאג יד
 .ןניוהעגםיוא מינ פאק שעד

 מלק;װעגנײא ןוא שײװ ןעװעג רע ױא ױפרעדניא ןגראמ ףיוא
 .טםבראה ןיא גיױוצ רעקירנגןאמירפ א יװ ,טפארם ןיא



 טסעג ענײז ןוא קינעאטאפ ימ ,רי

 ץפ ןעגנאגעגקעװא יקסװעלבורװ ןאפ דעד זיא טנװאניא טעפש
 .ןקאהפיוא םוצ רלאװ א טפיוקדאפ םיא טאה רע .ןקינשאטאפ ױל׳
 טױפעגסיוא םאה החמש ד ואװ ,דלאוו דענענײא רעד זיא#םאד.

 .עפולאכ ןײז
 םיול ר ,ןעלהאל ןפאױטעינא ןאפ דעד טאה ק>ינאנ ןםיוא
 טאה ןאפ רעד תטחמ ,ןקאדשענדעביא ךיז םאה עלהאל .לרעטכאט
 ,ןאטענ ץימש א רע םאה ײז טימ ןוא ,ךעלענױא עננאל דןפ א.

 טימ ,ןגיובעננײא םיא דאפ ןיז טאה יז .רעטיר עצ-אװש טימ יװ׳
 -ענוצ ןוא זיוהריפ ןיא ןפאלעננײדא קיטפאה םעטא ץםפאכיאפ א

 .ריט ױ טקאה-
 יד טימ ןוא לוטשדעטאפ םענדעדעל ןיא ןםעזענ זיא ױל ד
 טאהענ טא-ד דע .ןצכענעלנא עכײװ יד ףיוא' טלבמאבענ דענניפ•
 .טפעשענ א סעפע ךאנ ןדטפוצפא יקסװעלבורװ ןאפ םעד רעסיוא

 .־־נוא ןלאפעגרעטנורא שטנעמ א סקינשאטאפ יול זיא טנײה
 זיא ,ןדאװענ טנעזעצ ךעבענ זיא ןדא נעז א סקינשאטאפ יול רעט.

 .ךיז ןהנעטםיוא ,שטנעמ ײעד ,דע טמוק רעטציא טא

 ןכארבראפ םאק סעד ,לוטש םעד ןיא רעװש טציז יול ד
 ןעװענ טינ זיא סע ,א :טהנעט שטנעמ דעד ןוא ,טנעה יד ןיא

 ן ןרעה וצ סאװ.
 •־נודא טלאפ ןעמ זא ,,ךיז טײטש־אפ :ןאטענ ײװ םיא טאה׳פ

 .ײװ טוט ,נעז א רעטנוא דעט

 .אכ ',אכ ,אכ

 ,בוטש דע־עטסניפ רעד ןיא קינשאטאפ יולי ד יוזא טציז םע

 ןצנאג , םער ־עביא ,ךעלזעלג עקױננױבנגער טימ טלקניפ ערטפױל ױ־
 .רעמיצ ןלעקנום
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 !טךריטכיל ־ך ביל, טינ טאה קינשאטאפ יול ׳ר

 ״ןכלהמ עננאל ,עטייךב ןכאילש ךד ןענעפע רעטפניפ רעד ןוא
 -ורב ןטלא ןא ,ןשטנעמ ןעמ טנגעגאב ,נעװ וצ געװ ןופ טײג ןעמ
 א דעדא ,ןקפװעלבורװ ןאפ םעד רעדא ,פענעםעגראפ א רעד

 .ץאװעג טגעועצ זיא פאװ ,ןשטנעמ

 ׳ײדד ןיױא ןעמיק, םע ןוא ,,ךעלעמאפ רימ יד ךיז מנפע׳ם
 -יד ןיא םנןרעםש יד ,סעצײלפ י,ד ,ףיוא םעכראמ יד ,ןדײ עקיכאמ

 .טנעה

 -ראפ ױא יול ןיא ,ריט רעד ײב קײ ױ ןײמש ןבײלב סע

 ײױד# יד ׳ײז טעז ןעמ םאװ םיוק .טינ ײז טקרעמאב רע ,ןעמונ
 .סיורא טײקרעטפניפ דעד ןופ ,םיחרוא

 ךזא ,ענײז םינינע יד חוימ טכארט ,יול ׳ר ,יװא רע טציז
 זיא רעצעמע ,ךיז טבאד ,פאכא ךיז רע טוט גנולצולפ .טהנעט

 -4 ריט -עד דצ דעק א ךיז טוט ,פורא ךיז טקיק רע ןוא ,אד

 ?אד ריא טפדאד םאװ ?אד זיא רעװ -

 ״טשינ ן-עפטנע ,סענעװרעב יװ ,םוטש ןדײ יד ןעיײטש סע
 :ײז ן־פ רערעטלע רעד טײהרעליטש פיורא ךיז טפאכ ךאנרעך

 .טשינדאג -

 ־טײטש רע םאװ םיוק ,לוטש פנופ ףיוא טײטש ױל ׳ד ןוא
 ־ץא רעפיט ןײא ךיז מקןןכ ,סענײז ךױב קעװש םעד תמחט ,ףיװז

 :טערפ ןוא שינרעטסניפ רעד

 ?פאװ ,טינ רעה ךיא ־י

 :רעכעה לםיב א טרעפטנע חרוא ךערעטלע רעך

 .ןײרא ף־אד ןעמ ,דימ ןרעלק ,ײבדאפ ןעגנאנענ -

 ןיוש טרעװ ױל ׳ר תעב ןוא ,סעב ןופ טיור טיעװ ױל ׳ר
 ־עשרעביױו עכײװ יד ףיונוצ פיא ײב ךיז ןעמעשטש ,פעכ ןופ טיור
 •יד ףיוא ףיורא ײנ א לאמא טימ טיוטיךע ,.ןטסיופ ןיא .ךעלטנעה

 .ןײ־א רעמינפ יד ןיא ײז וצ פאק פעד ןײרא ט־יאםש ןוא ןדײ

 ?טינ יצ ,רעטרעװ ןדײד רימ טעװ ריא -

 * םוטש ןצנאגניא ןדײ יך ןיוש ןביילכ ײ־שעג םעד.טא ןופ ןזא

 .ןושל ןא
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 ץא .ב־טש רעטירוצ דעד ץפ עכײלב א ןײיא טפיול עלהאל
 ןטלאטשעג יד -עדנאנופ םיוק יז טבײלק ,קידנעייטש דיט דעד־
 זלאה םו־־א ךעלעטנעה עפײװ טיט ױזא טא ן־א ,טנאװ דעד ײג
 *עגדעביא ןא ןוא ,י־עטיצ םנופ עלעקניװ א ןיא ןײ־א ד טכיךק׳

 .טקיזק ןואי דעטפנופ ״־עד ןיא ױ טײטש ענעקאדש׳

 ♦טרעפטנעעג ףום״לנ״״ףוס רעיא טאה חרו׳א דעדעטלע רעד
 וצרעד אטינ זיא פע ׳ױל ׳ר ,דעטרעװ יד ןעיײז סאװ־־״דצ -

 .רעטרעװ ןייןל־
 ♦טיױש ןדז בוטש רעד רעביא טםױל ױל ד ,טיױש ױל ד
 זיא קמעװ ײאפ ,טינ רע״ד ךיא ״דלאװג ,טינ רעה ךיא -

 ?דעטרעװ ןײק אטיע

 -.רעטשניפ ןוא ליטש סיא וצ טגאו חריא דערעטלע רעד

 ,ױל ׳ר ״רעיורט פעד דאפ י־עטרעװ ןךל אטינ זיא שע -

 ןכײלב ןעאל םעך וצ ,פיא וצ טיע שאװ ,רעיורט םעד דאס
 ...טכיזעג•

 :טינ טײטש־־אפ ױל ד רעבא)

 ?טכױעג סנעמעװ• ?אה ?טכיזעג רעפאװ -

 טימ ךיז ט.יאלש רע ,ןגאז טינ לױו חריא רעדעטלע רעד
 טקןק ,ןױלד וצ *־עבי׳רא ךױ רע טגײב ךעלעםאפ ן־א ,העד דעד•

 :ליטש ךעלײרג םױרא טדער ןוא םיא ףיוא.

 ז טכיזעג םחישט ז חי שמ

 ־ןונראש א םיא ןיא טאה םעפע ,טפעלםעג יול ױ טבײלב
 עלײװ א ןבילבעג -ע ױא ,ןײדא ףיט ,בײל ןרעביא ןאטעג טינש*
 גילועװ ,טקוקעג יןיך* םינפ ןיא חרוא םעד טקןקענ ן־א ןײטש

 .ןענאטשראפ טשינ־־אג טאה דע־
 ״מױא ,טעװעריקעגםא םיא ןופ ,ךױ -ע טאה זײװכעלסיב ןוא
 ״-אפ ,ענײז ד-אב עניורבלעג עצרןק ױ טנאה דעד טימ טפאכעג־
 רעםימג -עד -עניא ץיגמורא ןעמונעג ןוא ►לךיב ןיא ױ ןםיב,

 .בוטש־

 רעד ײנ עטרעק;והע:פױנוצ קנאטשעג קנײז ץזײ זז ן'א
 .>די5>
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 *אפ יול ןופ פאלןל רעכײװ רעד טךעהעג ראנ ;ךיז זנאה םע

 .ןלד יד דעביא לפאטנאפ סקינשאט(

 ״עג ,טירט עטײרב טימ קידוצ ןוא ןיה ןעגנאנעגמו־־א רע ןיא
 -נאנעגקעװא רעדױו קןאנרעד ,בוטש ןטימניא עגר א ןײטש ןבילב

 יטיעקעגטוא ךיז רע טאה לאײאטימ ,יעקילײא ןוא רעזגורב א ןעג
 :לנרא ןיראפ חרוא ןרעטלע שעד ןעמונעגנא ,ןדײ יד וצ ט"אה

 זטמןק -
 ■.ןײדא בוטש רעטײװצ רעד ןיא טדיפעגנײרא ײז טאה רע ןדא
 וצ ןגיובעגוצ ןיז טאה עלהאל .ןפא ןײטש ןבילבעג זוא ריט יד

 ־יד פא טריפ רע יװ ,ןעזעג ן*א טקוקעגנײדא ,ריט רענעם,א רעד
 .בוטש לקניװ א ןיא ןדײ

 ףיוא טנפע יול יװ ,טרעדעג ןיז טאה שינעלקנוט רעד ןיא
 יד ־־אפ קנארש ןינופ ריט יד טנפעעג ׳רע טאה סאד ,םאלש א

 ״דדאג לפײה א קידנעלקניפ ןאטעג קנאלב א פע טאה ;ןדײ
 ץפ שינעפיט רעד ןיא טעילטעג ,לדעײפ רעפיט א ױו .טנערבעג

 .דימת *־ג א יװ ,קנארש םעד

 ץױועגנא ױזא טםײדד ,טנײל־עגםיוא ךיז־טאה־ ױל ׳ר ןזא
 ;ט:א.ר רעד טימ םעד ןיוא

 יחישמ זזאטא -
 ־דענעפקאװראפ א ,דײ רעצראװש א ,סיחריא ־יד ןופ רענײא
 ־רעדעטלע רעד ךיז טאה׳ש .ןאטעג עװער א טאה ,רעזײב א ןוא

 .טײהרעליטש ןאטעג נןאז א םעפע ןוא טרעקעגפא םיא וצ

 א קנאטשעג ,ןוחצנ םעד טימ ןעװעג לייפ זיאי ױל רעיא
 ןטײז יד ןיא טנעה ד ׳םױאראפ ךיוב ןפיורג שעד טימ ,רעקױעדינ

 .ןגיוא יד טימ טליטניפעג ןיא
 ׳עג טאה ךע ןוא ,ןלאװקעג דײװעגניא ױ םיא ןיא ןיאה׳מ

 ״טימ ןעטעלא טימ ףום א טכאמעג ןױש רע טאה םאד זא ,טנײמ
 ♦ טגאזעג םיא וצ טאה חרוא דערעטלע רעד רעיא ,רעדנאנא

 ♦ םוניהיג םנופ רעײפ רעד זיא רלאג ,דניז ױא רלאג ,ױל׳ר( -
 ?רלאנ זיא סאװ -•

 ־ףיוא פיוש א טימ ןאטעג ואל א ײז ףיוא ךיז טאה ךע ןוא
 :ןפיל ד
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 ־־עטיעק ןיא ןשארג א טא-דעג לאטא טאה ריא ןדעראנש -
 ןרעקלעמ-םיכאלמ י?ענ

 :רעםעלש

 יסעבאשז

 ?ריא טליװ תבדנ א - י?דניז ןיא דלאג

 ־.ןלנארש םנופ ריט ײז טקאהעגוצ ,ךיג ףיוא טאה רע ןויא

 ירימ ײנ תובדנ ןךר אטינ -

 עניורי ױ ןבײהעגפי אי טאה ,עפיצ-ןב רעב ,חידא רעזײב רעד
 ,עצרוק פאד ףי־.א ןזאלפאדא יוזא טלאװעג יז טאה רע .עפאל

 א ןוא טםוטשעגפא ננערטש םיא טאה דערעטלע רעד .לדײ עבארג
 :ןיול׳ר רצ טלאק ןאטעג גאז

 ן טולב טימ טפאדעײא ןיא דלאג ,ירל ,קנערעג ־־
 יױ. דאד ,דעטאװעמת א ןוא דעכײה א ,רעטידה רעד ןוא

 :טלמאטשעג ןוא טנאה רעד טימ טבאמעג טאה ,עקשעמעל א

 ןןאטעג ײװ עקאט טאה םענעי ןוא -
 :ןאטעג םאכ א םיא וצ ךיז טאה יול ׳ר

 ?רענײמ םכה ור ,ןאטעג ײװ טאה ןעמעװ ,פבח -

 וןאטעג ײװ טאה געז רעד רעטנוא םעד-טא ,פעד-טא -
 :ןגױא ענרעזעלג ־אפ א־ טצאלגעגסיא טאה ױל׳ר

 ?ױו ?וטםײװ ןענאװגום ?געז ׳ענעי ,א ?געז רעפאװ,-

 ץ.א ן>אװעג ךײלב ,םאק ןראם טפאכעעא ,ךיז טאה רע ןוא
 .בוטש רעטײװצ דעד. ןיא ךיז טקורענפױרא ,ךיג ףידא

 .קנארש םײב ןײטש ןבילבעג ןענײז םיהרוא יד

 -םניפ רעד ןופ ןריא ןטאט םעד וצ ןםאלעגסיױא ױא עלהאל

 :זלאה ןײז טנעה עדײב טימ טםאבעגונױא קידנרעטיצ טאה יז .רעט

 •אפאפ ,זיא םאװ ,אםאפ -

 .טנײװעתעדנאנרפ ליטש /ןד טאה יז ןוא

 -עג טינ ,רעטרעדױעצ א ױו ,טקןקעגמודא ךיז טאה יול ׳ר

 טקורעגפא דע טא.ד ךעלעמאפ ,אד ךיז טוט סע םאװ ^טסואװ
 ףױא.ךיז טקוקראם ץא טכעדעגםא ףיט ,ךיז ןום רעטנאט יד

 ■ .ןײדא בוטש רעטײװצ רעד ןיא דט רענעפא רעד



 ״אפאק עטנפעעצ ױ ןעילםשדאפ ןעמונעג ןפאלעג פאה רע
 ןדאװעג דע ױא לאמאטימ ןדא פענק עלא ףי*א טעיליפשדאפ ,עמ
 עלײװ א ןײטש ןיילנעג ן־א טכײלנענפײ-א 5ךיז טאה רע .רעכעה
 ־־ײרב טימ ןאטעג ןאםש א רע טא,ד ךאנרעד ,ט־־א ןפי־א קלת
 .ןײ׳יא בוטש רעטײװצ רעד ןיא קדוצ ןעננאנעינײרא זיא ,טױט עט

 ״נא ם־א טלאק ,קנארש םײב קנאטשעג ןענײז םיחדוא ױ
 כאה רע .ןעמוקקירוצ טעװ רע ױב ,תועמשמ ,טדאוזעג ןוא ,טקוקעג

 :ט־אועג ןםאלעג ןוא קןור ײז וצ

 ׳עג םיא טאה םע לײװ ,יתובד ,ןאטעג ײװ םיא טאה םע ^
 ז טײג .ןאט ײװ טפדאד

 ץפײהעג ײז טאה רע ,טרעפטנעעג טשינראג פיא ןיאה ײז
 ןיא טכ#קעג טאה פע רעיא ,ץעננאגעגכאנ ם־א ײז ןענײז ,ןײג
 ־־כרת ,טלעטשעגפא יול ־ר ךיז טאה דיט רעד ײב .םעכ רעד־ ײז

 .םיוורוא ױ ןזאלעג

 •־אפ יול ,ךיא ,רעניא ןטדאד טיג ,טגאזעג רע טאה ,טײג -

 ןםעיאלעשז עינ :גאז ,קינשאט

 זםעיאלעשז ע־נ ,טרעה ריא

 א דע טאה לאמ ראפ א .ריט יד טקאהעגוצ טאה רע ןוא
 טאה ךאנרעד ,ךיז טנארטראפ ,בוטש דעד רעביא ןאטעג דיצאפש •
 -ראג טלאװפ יװ ,לוטשרעטאפ םנ־א קירוצ ■טצעזעגקעװא ךיז רע

 .ןעשעג ןעװעג טשינ

 ףת א ־ע טאה ,רעטםנעם םוצ םינפ ןטימ ױזא קידנציז ןוא
 רע .םיא דעטניה ץעג־ע ןענאטשעג זיא פאװ ,ןעלהאל ןאטעג
 ןפיוא ךיז ײג ,רעטכאט ענעפקאװרעד יד ,טצעועגקעװא יז טאה

 :סיוש

 ענאיפ דעד ףױא טליפשעג טסאה
 .טליפשעג

 ?ןריצאפש ןטראג ןיא ןעגנאגעג -*

 .ןעגנאגעג -־<

 ?וטפליװ ,עלעראנ ,רײלק ײנ א ןוא ->



 סעםע סרעפטנעעג סיא ,ענעגארטעצא ,טאה עייהאל דעבא
 :ךאז רעד וצ טינ יאג־.

 !יע״עבעב א זיא הױעמ ,רעײז ,אפאפ -

 יולי ׳ר .דײר ענעגײא יד ראפ ץקארשרעד ךיז טאה יז ןוא
 יז ,ןגיוא יד ןיא דחפ א טיט ןאטעג קרק א ריא ףיוא טאה־
 ׳ייײװצ רעד ןיא ןפאלעגנײרא ןכילײא ןוא טקורעגםא םיא ןופ ךיז טאה

 .ןײרא בוטש רעבג



 ףאסאליפ רעד עלעפמיג

 י־,עד ףײא ט:קעמש םניא יעד תענ ,דעמוז ף־פ ,עינעב ,וטשרעה
 ״עג טאה םאד .דרע '־עד ףײיא ןנעל וצ טיעלש טינ זיא ,טלעװן

 .עטנאלפ החמש טגאז)

 :ףןייא ןענאטשעג ץא רע # טרעפטנעענ טינ ם״א טאה עינענ׳ר

 -ענ ױא החמש ׳ר .לפאטיאק טכאקעג ן־א ןװיוא םײנ לצעלק א

 ,לי,מ ןיא עקליױל יד ,דעטםנעפ ןטנאמראפ םײנ םיא דעטניה ןסעז

 ז .םיורא ;עװ םעד וצ טקוקענםױרא ןוא
 ןײטשלזיק רעד ,ןוז י־עד ןופ טילנעגנא ןעװעג זיא נעװ רעד

 .דמאז םנ>ב טלקניפענפיורא טאה
 ׳ףיוא טקוקראפ ,ךיז טאה ןוא עטנאלפ החמש ןםעזענ זיא
 .;עװ ןפיוא לטיטנעמ א ןןיװאנ ןיז טאה׳ם תמחמ ,שינעטײװ דעד

 ״עטש א טימ שינעטײװ רעד ןיא ןעגנא:עג ז־א לשטנעמ רעניד א'
 .טנאה ןיא עלעק

 •גאז א החמש ,׳ר טוט

 ׳.נעװ ןפױא טײנ שטנעמ א ,,ךיז טנאד -
 טאה רע לײװ ,טךעפטנעעג טינ ם־א טאה עינענ ׳ר רעיא

 .לפאטראק ױ טבאקעג

 ^טקוקענםיודא ןוא לרעטפנעפ םאד טנפעענ טאה החמש׳ר

 ■ .טנאה רעד טימ טנאמעג עלעשטנעמ םאד ם,יא טאה׳ס
 טפאנעג ,רעיינםופ רעקיטסול א רעײז ןעװעג זיא־ סאד
 י״ײש יד טדעחעג ךיז ןיאה סנטײװדעדנופ ןוא , קידנעײנ לצנעט א

 .ןעננוזעג טאה דע סאװ ,דעדיל ענ

 ,רעכאמענושמ דעד ,ןעגנאגןעג םע ױא רעציװעקסאז עלעםמיג

 .״ףאױליפ״ א

42 



 -*״בױא לי״כדוק רע טאה ,לימ רעד וצ ןעמוקעגוצ מא דע תעב

 :דיל ;א ןעעוזענ

 ,ײמלית א לרדהב א רימ ,ךיא ץב

 ■קעטש א רימ ךיא נאה
 י ייר ײר ײ־ט ,יױ ײר ײדמ

 .ןקע ױלא ןיא ןאפש־כ

 ,וצ עמשטערק א וצ ,ךיא טוק

 ׳רעױמ ןיא ןא ךיא םאלק
 ?וטםיב רעװ :רעטשטעןק רעד ט;ע־פ

 ,.׳דעײג״ א״ :ךיא דעפטנע

 ,ירפ יוזא ,רעײגקױײל

 ;רעטײשיאפ קינהםצוה

 ,ילילירט ,ילילירט

 .רעטײװ רימ ײג ־ךיא ןוא.

 וצ סענורב א וצ ךיא סוק
 ,רעסאװ טימ ןא ךיז קניךשכ

 ,יודגנגראמ סעד ןיא ךיא ײטש

 .רעסאנ א ןאה א יװ

 ״ײבדאפ לרעיופ א טראפ
 ?עיײטעװפ אנ שטאוװשט אשט

 :ײרש א וט׳כ ןוא טינ ךיא סײװ

 ...עשטעמ עשטעפ ו?עשטעװס

 ךיז וצ ןײרא טײג ןעמ ױו ,בוטש ןיא ןיײא רע זוא ךאנרעד
 ־ףדעװא ,לקניװ ןיא עלעקעטש סאד טלעטשעגקעװא טאה רע .םײהא

 :טגאזעג ןוא לקעפ סעד טגײלעג

 וןרײ ,ןגדאמ טוג.-
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 ♦ד*י מוג — ןתאמ טוג ־־־
 יד מדנינ־אפ ,ענײז לפאנק עכיוה יד ףי־א ײרד א .ךיז רע מומ

 :יע טנעדפ לכײמש א טימ ןוא דלאה ןפייא עלעכיט עטײח׳*

 ?קײ ,קײק וצ סאװ שעפע ריא טאה -

 ,ןעײק וצ סאװ ןנעג ןױש סיא טעװ ןעמ ?ןעךר וצ סאװ -

 ?לקישטנאמרעננױ רעד ,םנױזא שאד רע ויא רעװ רעבא■

 טימ ,ךיז זכלענ־אפ ,הכאלמ עקידנעטש ןײק טינ שאה עלעםמיג
 :]רעפטנע-סוצ סאװ ,טײטשדאם רע ,השקשיג ראנ ,ײרעײנקךײל■

 ןףאסאליפ רעסיוחג א ,ףאסאלפ א ןיג ךיא -־

 יד סאװ ,עלעםמיג רעטײװ טנאז ,ןקרק סינ לאז קמ ןואי
 לאמא ןעװעג זיא הגנ ןידנ ;ןנירעגביוא רימ ײנ ,ךיז ןנ#ה ינק-
 ״עג ךעלעפײרטש טימ ןוא םלקנערםשעג ]־ןעלעקנערפש טימי

 ז>אי ,מלפײרמש

 ,דאש א יניל ךעלדײמ רימ ןיאה מייקנײש ןײמ ראפ ןוא

 ״דײמ ןרפ סעמ סעד טינ רע סײװ ,טלא ןיוש ןיא החמש ׳ך סאװ;

 ־העל-
 ,ןנאמראפ ױו ןענײז ךעלדײמ עגגױ ,,ךעלדיימ

 .לפענ א ןיא עטקעדעגנײאן

 *ן:אןמ ןמםורנ יד ףראד לדײמ א

 .לפע יד םיונלםע ןא יװ

 ןניױ ןעמונעג מאה יע ,דיל םאד ןעמונעצ מאה ןהחמש ר
 ,דרעפ ןפיוא ןעװעג עלעפמיג ױא .ןראװעג מױר זיא ןוא מנעה ײת

 ךיז מאה ־ע ןוא ןותצנ ןופ דײ־פ ד מפאכעיננ* סיא מאה סע
 :מרעדױלפעצ־

 .למיה ןיא ןדעמש סעײנ א ןענופעג יאה ׳,עלעפמיג ,ךיא -

 ןוא ^םיא וצ רעק א ןבענענ לאמאמימ ךיז מאה עינעב ׳ר
 :רענעמונאנ א יװ■ ןעירשעגסיוראו מאד׳

 יןרעמש ײװצ ־־־

 .םונילעפמינ •ןסײה מעװ סאװ ,סענײא ר#נ ,ןײנ ?*.
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 דיא פענײא ףױא ,קױטיעג עינעב ׳ר טאה ,ןרעטש יױוצ -
 ־רעצ־אװש א ןטײװצ ןפי א ן־א ,אזא שטנעמ דעםיױו א ןםעזעג

 .שטנעמ

 ןא ןוא ןענופעג ־ע טאה קעטש ןײא ,ןשטנעפ ןא ,ץינ -י
 .ןשטנעמ

 קעװא רעטנראצדעד א ןיא ןדא ,ײםש א ץאטעג טאה עינעב׳ר
 ןוא ־עײפ םײב טעקדאםעג ,ךיז דע טאה ןטראד ,ןװײא סוצ נלױוצ
 4,ךיז וצ %ןק ןםיוא ןאטעג גאז א רע טאה םורא עלײװ א ןיא

 ןדענגיל א זיא רוחב רעד
 ־ײב טקאפעג ,טםעלפאב ךעלײדג טליפעג ,ךד טאה עלעםמיג
 ןעמונעג ןוא ;גײא יד ןנױעג ךיז דנאש ןופ טאה רע ,ןגילא

 :ןדעפטנעראפ ךיז

 ,ןרעטש א ךאנ ואװצעג־ע אד זיא שע זא ,ןײז ןאק סע -

 ןײק טיג תמאב ןיב ,עלעפמיג ,ךיא .ןעניפעג ם־א ףראד ץעמ שאװ
 4)נעשעקמיזוב ןיא אד א-טא .ףאסאליפ א ןיב ךיא ,רעעזנרעטש

 .ענײמ היפוסוליפ יעצנאג א ןבױשראפ רימ ײב טגיל

 רעדעלק יימ ןלעװ ,ןשײנוצ לשינ א לעװ ךיא זא ,םעדנאנ
 ולייא ןרעלקדעד ןהחמשר ךיא לעװ טלאמעד ,ןעקנאדעג ױ ןרעװ

 עדיפוסוליפ ןײמ ןופ רעטרע עטםרעװש יד
 ־ינולשעג ןוא שיט םײנ■ ןסעזעג ןיוש זיא עלעםמיג תענ ןדא

 :טגאזעג דע טאה ,.לפאט־־אק עסײה ױ קג

 גנידצלא ,טלעװ ךעד ףיוא שטנעמ ןײק אטינ דיא סנן י-י
 שאד ןוא ,אטינ ןיא שטנעמ ץיק רעיא ,.אד זיא ננררעדעי ןדא
 טפױי; ןעמ שאװ ,םענײא ןשיװצ ןוא דימ ןשיװצ קדליח רעד זיא

 .רמוה םעד ןופ םולה־ א ױא שטנעמ ךעד .רעיוהנפאש פיא

 -אפ לקעפ א סיורא דע^טפאכ ענעשעקמיהב רעד ןופ ןוא

 ^אב ,עלעטעצ א ןהחמש טגנאלדעד ץא רעטעלב א טוט ,רים

 :;ךעלעיתוא ענײלק טימ ןבױש

 .טנעײל ,.טאנ -

 לטצעזעגקעװא ךיז ןעמ טאה ,ןעגנאגעגוצ ךיוא זיא עינעב׳ר
 .ןעװע־א׳ד ןעמינעג ןוא רעטסנעפ םײנ טיױוצעבלאז
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 עלעמעצ םאד

 טאה פאװ ,רזטאנ ךח ןנעךנטנא טציא ויא לכש רעד ,א
 .טינ לנש .ןךד־

 טאה שטנעמ רעד םאװ ,הגשה יד זיא ןײלק יװ ׳טעז ^
 .טיג •הגשה ןײק ראג טאה פאװ ,גדאב טעד ןנעקטנא ׳ךיז 'ןופ

 ילבש םעד ןום פא ךיז גאז ,שטנעמ״
 ראפ ״ענעש ױא םי רעד לײװ ,טאג ןרעטםעל ף-אד ןעמ

 .טאג

 ןייענעשדאפ זצ ידכ ,טרעלקענםיוא ןעמ טאה טאג ׳טעז
 .טסואימראפ םיא ן*א ךיז ןעמ טאה טימדעד רעיא ,רוטאנ יד

 עדײב ,״מוח ןײק טינ ןוא המשנ ןױק טינ אטינ זיא סע
 .טרעלקעיפײא ןעמ טאה יכאז

 זיא םאװ ,חטש דעד לײװ ,חטש ןײד דאנ םענדאפ ,א
 .ריד ראפ רעכעלרעדנואװ ןוא ־ רעקראטש ץא ׳ריד ןיזפ ןםױרדי

 ־ירעד ׳המשנ רעד ןיפ םיו־א טײג םאװ ,רעייפ רעד טינ
 תעי ,טלעװיי יד טנעקדעך ףוג םעד טךעײנ ׳טלעװ' יד טנעק

 .ןײא פיא טלאה ןעמ
 ןטצעל םעל ןעניפעגסיוא ןעמ ןאק ׳טינ טכארט ןעמ תעב

 .תמא

 ײג ךיא יװ ׳רימ ךרוד ןײגכרודא יוזא ףראד טלעװ יד
 .טלעװ יד ךרוד ךרודא

 ןיב ךיא וא ,ןםיוו טינ :טסײ״ד הגשה עקיטכיר יד ׳א
 גישמ א

 .ןאזנבײל ר״ד

 החמש ׳ר דעבא ׳האנה םיא טוט סע ׳טכאל עלעפמיג ןוא
 טינ ,תועמשמ ׳ןכאה ייז לײװ ׳טינ ןכאל עינעב ך ןוא עטנאלפי

 .ןענאטשראפ.
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 יךיז ןצעז םײב ןטלאהעג ןיוש *באדז ןדױ *ו
 ׳ימינ תענ ןדא ,לקג־,ט ןיא שײה ן־אװעג ױא נוטש רעד ןיא
 רע טאה ,עלעטעצ םעײנ א טימ ■ןעגנאכעגוצ ײז וצ זיא עלע־כי
 ענײז תעב ןוא ,עלעקעטש רעלאמש רעגנאליא ױו ,ןעזעמיוא־
 טאה ,ןגינעגראפ ןופ טעדישטשעגכי־א ךיז ןיאה ,ךעלעדנייצ עצראװש

 .דנאלפור ןיא זיוצנארפ א ױו ןוא ,רע־אד (ךאנ ןעזעיסיוא רע־

 .טנעײל ,טאנ —

 .ןענעײל טינ רעמ ןיוש ןליװ ײז
 .םולח א ץענײז עלא רימ זא ,שעד ןגעוו ןךיז םדער ■אד —

 ײז ןליװ ;?אטינ ןפוא םושי ןענײז רימ וא ,בײחמ ױא לנש רעד־
 .קנעײל טינ רעמ ןיוש רעיא

 ןעמ יװ ױזא ,המח אלמ ,ױינ ײז ־אפ קעװא_ ךיז רע םלעמש
 י ךײה ןא טנייה ץא ,שליע ןסיורג א רעײז דאפ קעױא ,ךיז מלעטש־

 :שטײט א יװ יוזא ךארפש .*־ענײש א ףיוא לוק ןפױא.

 ג ןרעה ענײמ —
 יד ,ןרערעג ענע־בא טימ ןציז רערעהוצ יד ,ליטש טרעװ םע

 .ינק יד ףיוא ןזאלעיםארא טנעה־

 ריא .נא־שאם ןײמ וצ קױר ךיז ןטלאהראפ טעב ךיא -־
 ״מינ םעד ץפ םעטםיס יד ךײא ןרעילקךעד טרעדא־כענפױא ךימ טאה

 -...ןעקנער ץקיטפנינראפ

 עינעב ׳ר זא ,יוזא רעדנאנופ •ךיז רע טכאל גנולצולפ ןוא
 :רעטײװ טרער רעי ראנ ,קלכײמש ןבױהעגנא ןיוש טאה

 רעטנ־א ןעײג ,טפניגראפ ןופ פא ,ךיז ן:אז רימ תעשב —
 ,טייצ ןיא םיה :ןעקנעד ןקיטפינדאפ ןופ סעױאגעטאק יד םעד טימ•

 רימ תעב ,טלאמעד טשיע טמוק טלעװ דעד ןופ שינעטנעקרעד יד
 ןופ .*נ־סאפפיוא רעלענאיצידארט רעד ןםראװרעטנ־א טינ .ךיז ןליװ.
 ״לים ןײק גישמ טינ ױא רעפרעק רעד .ןנאולצנײא ןוא טײקליפ.
 ■׳מוא ץזא ,ןטײיוצ״־עביא טינ ,סניייא סיא .ראפ ױא ץלא ׳טײק

 .ךעלרעדנעי־אפ
 זקילננגױא ןײא ״אנ ,ןרעה ענײמ

 טרעװ רעפךק דעד תעב ,טנעמאמ יעדי זיא שינעטנעקרעד ידי
 - טײקיקל ןײק אטינ זיא טלעװ רעד ןוא פיא ןשױוצ זא ״טפשװאבי:
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 -אפוג טלעװ יד ױו יװא ,טקעינוס # $ טקעייא רעד ויא רע

 -רעד וצ ףױא רע טרעה ,.טקעינמ רעד טרעװ שענעמ דעך תעשנ

 , ־־ *קנע?,
 ןנינ ,*־עטנעעעגא טימ ןנײ-דענפיוא (ךיז ט>אה החמש ,ר
 ■טאה דע ,יוז/* םתמ טרעײנ ,ןךאװעג ןלעפעג״ םיא ויא סע ליױו

 :היגפ קעניא טנ&ד רעד טימ קלפמיג ןאמעג רימש א יוז$

 גףאפאליפ
 ןצאה שע ,טלסיױטענפא ראנ ךיז טאד ,עלעפטיג ,.רע רענאן
 ־יװ ,ןעגנורפשעג ,חימ ןופ קנלנאדעג יד טראפשעג סיאייינ ךיז
 ■׳םױנוצ טלאװעג ײז טא,ד דע ,ןטײז עלא ןיא ןפאלעגמורא ,ײלפ

 ךײי־א לטנינ ןײא ןיא קטענ
 -י-אם ריא ןקיור ךיז ןטלאה-אפ טענ ךיא ,ןרעה ענייט -

 -דאפ טײז ריא תעשנ ,רעטציא ,ענײט הנײרפ ,טינ ךיט טידפש

 -דאב ךיט טעװ ריא רענא ,טענרא ■פאך רעײא ןןוא ,ןנעל ןיא ןאט

 -י־עטיוט ץיטשראפ ךיט טעװ ריא ,ףאלש ןיא טיאנרעדײנ ןײטש

 .טײההעקױנפאלש דעדא .טײה
 ״ײא ריא ןיפ טקעינוס ,־עד זיא ןײלא טלעװ יד ,ענײט דנײרפ
 ןוא ,ןכאזלצנײא ץוא טײקליפ סיואך*פ טצעז םידר ,זיןלעינא םענעג
 ־רענירעד זיא ,טײקליפ ןײק גישט טינ זיא -עפי־עק רעד *ױו יוזא
 זיא טײצ .ןאטינ שיור ןײק שינעטנעקךעד רעקיטכיר רעד טיול
 ־לײװ .אטינ זיא ינוגעװאב ,ן־עה ענײט ,טיוקכעלטײח עטריהארטפנא

 זאטינ ױא סע בױא .ןנאולצנײא ןײק ןוא טײקליפ ץיק ןאטינ זיא סע
 טינ ךיז קנעק ריט לײװ ,טײצ יןײק (אטינ ז־א ,גנדגעװאנ ץיק
 ־יד ,ןעטאד ץא ןי־עה ענײט ,אזלא .ינוגעװאב ןא טײצ ןלעטש-אפ

 נ ארויד ו אטינ ױא שטנעט ךעד רןאנ , אד זיא טלעװ
 יטנעה יד טימ ײז ךאפ טלעטשעקעװא ףיז טאה עלעפמיג
 גנאל ןנא״ד ײדד עלא ץא ,ןז$לנע,ינא ןוא טםנרע ,ץטײז יד ןיא
 -ענ ןוא טקוקעג ,רענעה יה יװ ,עהעדנא יד ףיוא רענײא טקןקעג

 .טכאלעגרעדנאנופ ךיז ןנאה יד זינ ,טקןק
 -עג ,שיט ןךעטנוא ןכאל ןים ןלאפעגרעטנו-א ױא החמש ׳ר

 ןוא ,ןגױא יד ןיא ץערט טיט ,טכעדעגפא ,שינעקיטש ןופ טכײק
 -עג םיא ט&ד דע ,טקורעגךעטנוןא םיא וצ ךיז טאה עלעםטיג
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 ןופ ןדא ]םל>אהעגבי'.א טינ םאה רענעי ',סןעװכאפ ױ ןיא טלציק
 :]עירשעג םיא יע דע טאה שדנ ןרעטנוא

 ןוד ,־ייטלעז ,וה -־ו
 םלכײמשעג ןךױא טאה עינעג ד

 ןעינעב ר ײב ןגדצעגסיוא ןנעלעג יד ןענײז טכאנײב ןדאי
 .ןפאלשעג ןוא קנעב עטיױב יד ךיוא

 יד ,ךידיא סינפ ןםימ ץלעפ ןיא ןגעלעג ז*א עטנאלפ החמשן
 -ע *טנעלפ לאטאטימ דאנ ,טעפ|ארגעג ןוא שפאןל ןרעטנוא טנעה

 טלאװ ךענוד רערעטיש א י,װ ,רעטכעלעג א טדנ ןסישסיורא
 ,.טלקײקעמױהא ךיז

 *נוא טעב ןיא ךיז ־ײב זפעילוהעגפיונוצ ןךיז טאה עינעב ׳ך
 ״עג ןוא ,טנאװ'רי;ד וצ טדעקענפא םינפ ןטימ ־ ,סעטאטש יד רעט
 ,קײרש ןבײהנא לאײאטימ טנעלפ -ע רעיא ,.טײהרעליטש טעםילכ

 ןגעלעג ױא עלעפמיג ןײא ןואג *ןלךר ןיא םיא טלאה קמ זא
 ,קךי

 י״נ־א ןופ טצדאטשעגםיוחא ןב$ה ענײז שעקלאם עדאד יד
 *עג ןופ ןביוהעגפי־א טיותעליטש, ךיז טאה רע ,קעדוצ םעד רעט

 ,רענעפאלשראפ א רעגעל

 ״עד ףײא ףױרא ױא ־ע ,רעײגדנבל א ןעװעג ױא עלעפמיג
 מימ ',לטש ,סיואואפ טנעה עכײלב עטקערטשענפײא םימ ,קנאב
 תע־עדנא רעך םייא קנעב ןײא ןופ ןעגנאנעג דע זיא טידט עכײװ

 ^טנײװעג ק־אטש טאה עינעב ׳ר

 *יצ ןצנאג ץיז מימ ךיז טאה עלעםמיג רעקיטכיזכרוד רעד

 ױא עילאװאם ,ץיװעג ןטקיטשױאפ םוצ טרעהעגזצ לפוג ןקױרעט
 ״דנבל רעד ןי׳פ ןטכיולאב ןעװעג זיא שאװ ,שיט ןםױא ףיורא רע

 *׳מעפ ןױב ךאנ .טכיױגרעד טאה ענײז עלעדמעה ענײלק סאך
 ,לקים

 ,רעשאלב א ,לי־מ ןטנפעעג בלא-ד א טימ קנאטשעג זיא דע

 ,רעניה ןײק טינ זיא סאװ ,שטנעמא ױו *הנבל רעדי ןגעקטנא

 א ןא טדערעג ,טײהדעליטש טעשטפעשעג ,סעפע טלמדומעג ןדא
 ,קינעב ״ר וצ ןוא עטכאלפ החמש וצ עמיטש
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 -ץצ .ךד ףאלש ןפימ ןיא פדעיעלימ עדעײז ףיוא ןנאה ײז
 ענעקארשרעד יד טימ ןוא פעננײז ט־-אװ ץדע־י קמונ־אפ ,מרעהעג

 :מדעפפנעעיםא; פרעפדעןל
 יד ן״*א ..?,ךיד ...ןעײטשראפ רימ ,עלעפוכיג ,קײ׳משךאפ דיוכ

 ...דלעפ פעד ןוא ...״דנבל
 פשנמעגפײגוצ ןיז פאה ןײװעג רעל ,טנײװעג פאה עינעב ר
 ןיןאה עטפאלפ החמש ןוא עלעפמיג פאװ ,ןײש־־הנבל דעד טימ

 .טפאןעינײא ךיז ןיא
 •י־ניה ן־פ קמואװשעגפיורא זיא פאװ ,ט-ךלממוליחראפ יד ןוא
 ןשטנעמ עקױנט>אש עדעײז ןענופשעגפיונוצ טאה ,הנבל ־עד רעט

 .ןיעל שענעטל$דאב ןײא טימ עלא ,טבעלעג ןיאה ײז ןזא



 עלהמהב סאד

 .קנטאגימקעװ# ױא ןוא לאזצש ןוס סײ/־א ןיא עלעןק סאד

 יז זיא זןעמװע:סוךא יז טאה הטדב דעד ןופ טײקםנלע יך
 .תילג ןטכיי־סא זטלעװ דעד רעביא קשזדנאלנ קעװא:

 ןיא ,ייערעדנא רעד ןיא־ טנתעג ןײא ןופ קגנאנעג די; זיא
 .רעל ןוא טסױו זיא ^בעל באד זא ,ןעזעג יז טאה םיטעמוא

 זעברעװ א ןופ ןטאוע ןיא ןפאלש טגײלעג (ךד ד טאה גאטייב

 ,ןיאדנ א ןיא ץעג״,ע טכאנײב ןוא ״לדלעװ ןװאזאירעב א ןיא י־עדא

 .געװ- םנום טײז םײב סאוװ
 .טעשתנאלנעגטורא טכאנײב בור סאד טאה עלעןק ם>אד דאנ

 ןיא ןוא ףאלש ןר־ם טםאכעגפייא גך.ד טאה עינעב ד
 :ןעזרעד רע טןאה ,רעטסנעפ םוצ ןבאףקעגוצ ײע זיא רעטסניפ .רעד

 ױא ,למיה םוצ' טןאפשעגוצ זדרע .רעד ןופ געדב םײכ טײװ טעה
 .עלהמהב ס.אד קגנאגעג

 ןגיוצענסיוא קעיוא יד ,ןבײהעגפיו־א פאק םעד ז ןײלא ז ץילא,
 .סיפ יד ןשיװצ טקידדעעײא עלעקע סאד ןוא-

 טאה סאװ ״תױגקדצ ץך זעלעיק סאד ,ןעעאגעג יז זיא יוזא׳.
 .טלעװ דעד ןופ יעמאי פוצ טרעהעגוצ ךיז■

 ״יצעגפױא לאמאטימ ד טזאה טכאנ־־הנבל א ןיא לאמא ןואי
 ןוא ,ןגיוא עריא ןיפ ןעלפעל יד טנפעעגפיוא וךיז ןבאה םע .טרעט
 ןביז ךײט א ןופ געךב םײב דנאל ןטײװ א ןיא ןעזרעד. טאה ׳יז

 יתעומא עריא זיק עראד
 ףאלבעננא זהנבל רעד ןיפ ןטכיולאב קנאטשעג ןענײז ײז
 ״עג טאה דרע רעד ןופ חוכ רעד ןוא ,עטעראמשעגפא ןוא ענעז
 י־רעטםניפ רעקױמערוטש דעםײה א טיס .רענײב ערעײז ךרוד טגאי
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 ןוא ,רעצלעה יװ ,םעצראטשעגםררא ןיאה רענײי עפיורג ערעײז
 ״טלעװ עצנאג יד־ןעןנונעגמזרא יןיאה ןגי־ג? עשהמדי ע&רעוװלגראפ יד
 ײז ,דדע רעקידנגיױוש דעד >אנ ןעןכנעב-תומהב יך >יוא תמחמ
 ,תומהב יד ,יד >יוא ןוא ,קױר קײמש סאװ ״תעב ױ אנקמ ןענײז

 .ןריובעג רעײז ןופ גאזנ םעד ןמלישראפ
 רעד ןטיסניא ןוא סיפ עריא ןכארבעגםיונוצ םאה עלעיק סאד
 ןעמ סאװראפ ,ןגאלק^ ןדא־ ןעװער סגײלעגקעװא .ךיז ד סאה םכאנ

 ...ןפאשאב יז טאה



 ת י ל י ל

 ״־עג ןײז ףיוא בוזנש ןיא ןגע־לעג עינעב ׳ד זיא זבכאנײב ןוא
 א ,טמעטעעג םיןק טאה ־־ע .בורג דעפיט א .ןיא ױו ״רעגע1?
 זיא שעטאמש עטליוםעצ ױ ןשױוצ ןוא ,ן יאלשאב םיא טאה םײװש׳

 ־עולבנ א יװ ןגױצעגםיוא ןוא טלטאםעצ ,ן.־עלעג ײע
 ״עג ,ךעטשניפ רעד ןיא טנעה יד טקערטטענםיוא טאה דע
 שע ןיא ,ןלאבוצדעטנורא טינ ידג ,ןםאננא סעםע ןא ,ךיז טלאװ־
 .ליװנ ןײז ן>ב ןענודעג טאה ץכעײםש יד ,טדױואעג סיא ןופ טא.*ז

 .טדעװאנעג טאה ,דוד״דףרױצ דעד ,עינעב׳ר

 ץא ,שינדעטטניפ דעד ץפ טנעה ענײז טלקױוענסיורא טאה דע
 דע רעיא ,טנעה ױ טקעױטשעג רע טאה שינרעטסניפ דעד ןיא־.

 ■.ןגיוצעיקױוצ ףיג ףיוא ײז טאה
 םעד ןיעל טםאטעננא ןצעטע ^ךיז טכאד ,טאה עינעב ׳ר

 ׳.סענײז רעגעלעג;
 תטאי .ןיײיא בוטש -עד ןיא ףיט טקוקעגנייא ךיז טאה רעס

 ,עכיוה א ,טלאטשעג עפײטש א םיא ןופ טײװ טינ קנאטשעג זיא־

 .טלאטשעג עמעראװ א.

 קעדש ןופ טצעזעגרעדינאי.ךיז טאה עינעב ׳ר
 ןיאה סע תטחמ ,רעטיצנעיודפ א ,קיטנאק ,ןעװעג זיא סאד
 םעד דעטנוא ןום י ןטסודב יד ןוא ןטפיה עדיא טלײטענסיוא ךיז־

 .,ךוט ןפיײטש ןצראװש־
 :ןאטעג גערפ א טײהדעליטש דיא טאה רע

 ?אד דיא טפ־־אד סאװ -י

 זיא ,טלייאעג טינ ,עילאװאם .טיעפטנעעג טינ םיא טאה יז
 ןןיז יז טאה ןטךאד ,ריט יעך וצ ןיכ םיא ן>כ קגנאגע^קעװא יז
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 ־ױזג* ןבילנעג ץא ןוא *־עגעלעג ןײז וצ םינפ ןטיוכ טעװעדעקעגסדא
 .ןײםש

 .-יש א יװ ,ןײש. עלעג ,א ןטאשעגםיזא לטש ,ךיז טאה׳ס

 .בוטש רעד רעביא ייוטש רערעט

 .ןפתעג ךימ וטסאה לאוכא ׳ט;אזעג יז טאה ,עינעב -•
 :טרעפעלשראם טזאה ,־ע ׳סײה ,טילגעגגא ןעװעג זיא לוק רעד

 .ךיז וצ רעם־־עק, םעד ןגיוצעג ןזא

 יוויא
 .לגנײ ןײלק א ןעװעג ךאנ טפיב וד תעב ׳לןאטא. ׳אי •-־

 :,דראב עטאװענעטלאק ןײז טקורעגסױדא טאה עינעב ר

 ?לגנע ןײלק א לא,מא ןעװעג ןיב ךיא ?,־קא -

 ־רעד דעטניה טײרדעגמורא ךיז טפאד וד ,עינעב ׳אי ׳אי -
 ךםיתג א טאדעג טפאה וד ׳עש>אפ דעד ףײא תומהב יד ײב לומ
 תעב ,טסקנעדעג .ןגיוא יענרעבלעק ראפ א ןוא ךיוב פענעםאגעגנא
 ־יד ןיארבעג וטםאה ׳וק א וצ ןטםולגראפ ךיז טגעלפ סק$ ןא
 ״ טלײצעג ,רעגניפ ױ ףױא ץא ;אטײװ ןופ טנײװעג טפאה ׳טנעה

 ייךיאה הנותח םוצ ךאנ טפ>אה וד ץאי לפיװ

 ־״עיא ,קנאמרעד קירוצ ןבױהעינא עקאט ךיז טא.ד עינעב ׳ר
 ,ןרעפטנע טלאװעג טינ דוא טאה רע

 רעדניק ענײלק וצ ...ןםורעג ךימ וטםאה טלאמעך ׳עינעב
 וטסיב דעטציא - עלעכײמש א טימ ןבעגעגוצ יז טאה טינ ךי׳א׳ םוק
 ילייםנאמ רעטנוזעג א ...ליבסנאמ א ׳שטנע,מ דענלאטס א ןראװעג
 ןײמ ןגײלקעװא לױו ךיא ירערעײט ...רענײש א ...רעניײש א ןוא
 ״מתא ךימ טםל>אז וד ׳ליװ ךיא ...טפודב י־עגניױ ןיױי ףױא פאק
 -ןריפשרעד ליװ ךיא !רערעײט ןײמ ׳ טנעה עפײה עניױ טימ ןעמענ

 ...רעהילג עניױ ןופ םעטא ןשױפ םעד

 ־טאה דע ׳ןגיוא עגרעבלעק; ױ טצאלגעגסיוא טאה עינעב ׳ר
 / : טלמאטשעג

 .תועט א אמתםמ פאה ריא ,ענעדיי -ו

 -נײאנײא ןײמ ׳ ןעירשעגםיוא טרוכישראפ יז טאה ׳עז -י

 ...םענײמ בײל םענירנ םעד ףױאי ןײא ךד קוק ידעקיצ
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 יד ךיז ןופ ןסידייאדא ןעמזנעג יז ט:א,ד מײהרעלימש ן1א
 .רעדײלק,

 £ ײג יװ ,כידתועינצ ,ךאנ ןענײז ןטםיה ענײמ ,עינעב -
 ...דאיוג ןוא קידװעגײג קנײז סעכיד עניימ ץ׳א ,קױװעעיז ״דלותג
 -ניק ןײק ןיא,ד סןאװ ,ץטפורב ענײמ ןופ ןעלצראװ יד ןענײז ךידנש

 ...ןגיוזעג טינ■ .־..ןגיװעג מינ ...ןגיוזעג מינ רעד
 ־־ענ ןוא טעילסעג ,טנײװעג ,טנײװעג יז טאה הואת ןופ ןדא
 יה , שינעלקנוט ״עלעג רעד ןיא דעםיעק ןטעקאנ פעד טימ טלקניפ

 .גנאלש א ןופ ןפוש ױ טימ
 ,טני־טאב םיא טאה שאװ ,ל״ק שעד טדעהעג טאה עינעג ׳ר
 יד ,יז ןעזעג רע טאה טײקיטכיל רעבלאה רעלעג רעד ןיא ןוא
 ,ןגי־געגכױא לכיגא ,ריט *•עד ײג ןעגאטשעג זיא שאװ ,תיליל
 ״דיטשײג ױ ןיא טכאפענגײא יװ ,פאק ןרעביא ץפראװדאפ טנעה ױ

 .ריט רעד ןופ ןעל
 ״דאפ ן*א טעב ןופ ןטנאק ױ ןא טפאכעגנא קןיז טאה רע

 טאה רע .ריא וע ןגיוצעג םיא טאה סע .דענײצ יד טימ טציןק
 טאה׳ס ,ןעירשעגךעדנאנופ ךיז דע טאה שיצולם ץוא ,טקיטש־עג ךיז

 :לוק רעדנא ןא ןעירשעגסיורא שיא ןופ
 ובוטש ץימ ןופ סיורא ,וד ,יעה יסיױא ^

 ןוא פעטאטש יד ריא ףײ״א ןפדאװ ןעמונעג, טאה עינעב ׳ר
 ׳:רעגעלעג ןײז ןופ סנשיק ױ

 ווד עטרדוצ ,ײװ ,ײװ -
 לאטאטימ ,דמעה יד קןיז ףיואי ןפירןעג ,ןגיפשעג טאה רע
 ןפאלק ןעמונעג ,טל־העצ ,ןוא טעב ןופ קעורםשעיסיורא רע זיא

 ־ .ןציאה ןיא ןוא פאק ןיא ךיז
 ןוא טסנרע טקוקעג ,־ליטש ריט רעד ײג ןענאטשעג ױא תיליל
 ״עג סינפאי ט>אה יז .ןםיל יד ףיוא עלעכײמש ןטפנרע ןא טימ

 .ןקץחאב ךיז טעװ עינעב ד זיב ,טראװ
 חםט !,ה עצינדוקםאפ

 א ראפ םיהא טפיול. רע זא ,טפאכעג ךיז טאה עינעב ׳ד
 ״וצ ןפאלעיניױא רע זיא ,רעטעקאנ א טעטכ ןגיוא יד ןיא לבײװ
 ךיז כװ־א טנאװעגטעב יד טפעלשעגפיונוצ קיג ףיוא ,טעב ןיא קיר



 רעד וצ שױפ ןטימ ,ךיז טגײלע-וקעװא ןעלפעל עטגאמעגוצ טימ ןוא
 ־ .טנאוז

 .טצכעךלעג טײהרעליטש טיאה רע
 יז ױא ־אנדעד ,קןור עלײװ א ןײטש ןביליעג זיא תיליל
 םיא ןיעכעג ןוא רעעיפ״ץיפש ױ ףױא םיא וצ ןעגנאנעגוצ ךעלעמאפ

 .עװנאפ דעד דעטנוא לציק ןײלק א טױהרעליטש יוזא
 ןעגנאגעגכרוד פיא ז א םע ,ןפיל ױ ןםיבדאפ טאה עינעב ׳ר
 דע .ךעלעךגײב עלא ןיא ןוא ךענײב עלא ךרוד ןגינעגדאפ דעד
 •׳עגפיוא זיױוכעלםיב טאה רע דעי$ ,טדעקעגמוא טינ ךיז טאה

 .ןצכעןק וצ טרעה
 טלכײמשעג יטעב ןפױא שיא וצ טצעזעיקעװא ךיז טאה תיליל

 .עטןאיפ ץיא ןעלציק םיא ןעטונעג ןוא םיא װצ
 .ןעמונאב פיא טאה גנאטלױאװ רעםיחג דעד

 דעבױעד ,פיא ץבעל טציז תיליל, ,מםואװעג טאה עינעב ד
 ״עג ױא ןוא רײאב ןיא ןטלאהאב יעטכעלעג ןפיט ןײז רע טאה

 .ענעװרעב א ױו ,פװגש ןגיל ןבילב
 ענױ עי,יא ןוא ,פאק ןדעביא ןטעלג קמונעג םיא יז טאה
 טינ רע טאה טלאמעד .ךאה עלטאפ ןײז טלמױג־עצ ןבאה רענניפ
 ױ ןוא פאק םעד ןאטעג דעגר א דיא ץ טא,ה רע ,ץטלאהעיסױא
 ײז ןופ טערישטשע״־סיוא ךד ןבאה ענײז דענײצ עלעג עבארג

 .םױופי י עםיז
 :קױהרבע־־לעב דעטלא ןא יװ טעכיכעג ריא וצ טאה עינעב ׳ר

 י ענײמ ענעדלןאג, ,ערעידנ -
 :טגאועג טלאמעד םוא וצ תילייל׳ טאה

 ״יײט ןײמ ,עינעב ,ךימ טרוכישראפ סינפ ךענײש ןײד יא ־^
 .רימ וצ ןעלכײמש טינ יװא ט6לנאז וד ירערע

 ,יז ױא ם>אד זא ,טפאכעג עינעב ■׳|ך ךיז טאה גנולצולפ
 ן:אל טעפביא רעמ טימ ןניוהעגנא רע טאה רעבױעד ןוא ,תי ליל

 .ןבײדטיאפ וצ יז ױכ ,.הענײצ יך טימ ןערישטש ןוא
 י יטעב םנום טקורעגפ^ ךיז טאה ד ,נא,י

 זת עקרעבײדטמד־א
 םינותחה ױ ןענײז סע ןוא ,ריא ךאנ ןעינורפ,שעגםיורא ױא רע



 סד? ןדפ ,ךד פא״ד ד יעיא ,תונהלתה ן*פ ןלאפעגרעטנד־*א עניד
 .טיױדענפױרא

 ,ןקאפ ךיד לעװ ך*א ,ןעױשעג הע טאה ,תיליל ׳א.דא ->
 וןקאפ דיד לעװ ךיא ׳ץעז טסעוז.

 ״לעג רעד יעניא דיא ךאנ ןאטעג זאל א ךד טאה עינעב ׳ר
 ״ירשעג ,טכיױפעג ,טניװ א ױו ,טטערוטשעג ׳בוטש רענעטכױלאנ־
 רעטנער רעד טימ עלעןהניװ א ןיא ץעתע ד־א׳ טאה דע זיב ׳ןע

 .טפאכעגמורא טנאד־
 ךד ןיאה ,ענײז עטרעםמולש־אם ןוא עניורב יד ,רעגניפ יד
 די־אב עטאװענעטלאןכ ןײז טאהי רע ׳בײל ןפײװ דיא ןיא ןיארגעגנײרא:
 לסיב א ךיז טאה תליל .ןײרא פינפ ןיא דיא וצ טקתעעיױא
 ״וצ דעקראטש יז טאה ־ע ,דצרעטניהא ףיוא ׳םיא ןופ ןגױבעגפיוא־

 :ןפיל יד ףיוא פיזש א ט*מ ןעירשעג ןוא ךיז וצ טקױדעג;
 י ויגהדונד וד ׳הרובד -י

 הרובד ןפודעג ןעמ טאה ביױו ענעבױאטשעג ןײז לײװ
 טאה ןיא ןלאװקעג טאה תיליל ,טדעװעג ךיז טאה תליל
 ״עקיטאלב רעד ־אפ םאכ א! שיא ד טוט גנולצולפ .טרעװעג ךיז
 ,ענײז ןםיל עיארג עטנקירטי־אפ יד ןיא טףר אזא פיא טיג ן*א דראב
 ״יא ףױא בידד א םיא טוט ד ן*.א ,ןלאפמוא שײב טלאה עינעב זא

 :...ןײדא טעב ןיא םיא וצ קעװא סיא טנאךט ...םעצײלפ עסײה ער
 :טיױקעג טינ טאה ןאה ןךר ןי^ ...וײװ ...ןײװ

 יךד ןיאה םמעטא יד ,ייוטש •ןיא ןדאװעג רעטםניפ זיא סע
 ןוא ,שינכשוח דעד ןיא טצידפשעג ןי>אה ןעקינופ ,ןםאגעגנעמאזוצ
 ,ןגי־א ענירג טימ בײל םורא טלקיװעג ךיז ןיאה עקישטילג ־־,עדילג

 יױנעטאג ,העושי ןײק, אטינ זיא פע ...יױעפישז א טימ ןוא
 ,ןעמעװ טימ ,טינ סײװ רע רעיא ׳וךד טלגנאר עיגעב ׳ר ןוא
 ״וצנא ,רעטסניפ דעד ןיא טנעה יד םױא טקערטש ,רעטנודא טלאפ
 ןוא ליטש זיא סע רענא ׳טעב ןום םאדא טפױל רע ׳ךד ןםאכי

 .אטינ זיא דענײק־
 ,טרעװילג־־אפ טרעװ ׳טײטש ןיעדא יד ןיא טולב םאד ןואו

 .טליקךאפ.
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 £יא טא־ ,לאמס ןופ ביױו יד ,תיליל ענירג ץד ,תי לייל

 ימבארבעגמוא
 %בײװ עטשרע סנושארד סדא

 יףױרא טכירק ,בומש רעד רעביא םורא .ךיז ןנפעלש עינעב ,ר
 ךיז טצעז רע ;ןוױוא סנופ קירוצ פארא טכךך ןוא ןװױא ןפיזא
 ■־י״דעד ,טציז ,טציז ,דרע ־־עד ףיוא ,זיא רע יװ ,רעטעקאנ א קעװא
 טכירק .,פאק םענעזאלע יפארא ץא טימ ףי־א ךיז רע םבײה ךאנ
 ןוא טנעה יד םיא ןיא ןײרא טקעטש ןוא -עסאװ רעמע םוצ וצ

 ...יוזא רעטײװ ךיז טפעלש
 זטפול עטלאק יד ;יז טנפע ןוא ריט רער י,צ וצ טײג רע
 טמןק ןוא ױוהרים סנ>כ ריט יד דע מנפע .טשידפענפא םיא טאה
 ט>אה ,עבעלרעבליז א ,טײקיולב .עטלאק א ;קינאג ןפדא סיורא

 .סענײז רעפ־עק ןטעקאנ םעד ןוא םינפ סעד קמונענמודא

 ■׳טײטש קינאג ןםיוא זא ,טקרעמאב טינ תליהת טאה, רע רעבאן
 זיא סאד — טנא,ד ןיא קעטש א טימ ן*א עבראט א טימ ךײ א
 -קװעג קינעב׳ר ײב לא,מא ןענײז סאװ ,שייחרוא ײרד ױ ןופ רענײא

 ;טנאה רעד ךאפ ןא םיא טרױ חרוא רעד ןוא

 !ןעגאטשענײב טינ טסיב וד ,עינעב -

 ׳לאמאט־מ ־־אנ ,טינ שיא טרא שע >טל$כ. עינעב ך טביילבן
 ןסןאנעגנא ןרעװ ןגײא עגײז ןוא ,חדא םוע׳ רעק £ ךיז רע טוט

 :טולב טימ

 ןךיןא ףי*א ןראי ערעטסניפ יסינלזג -ו
 .רעדנאנופ ךיז טרעמאי ךע ןוא(

 יסידזכא י ? טצעזעננא ר*מ י ףיוא קךיז ריא טאה סאװ *־י
 ץלאה טײש א טפאכ ,בוטש ןיא ןײ-אי ךיז טסיױ רע ןוא)
 ןיוש, זיא תרוא רעד רעב>א ,קינאג ןפיוא קױוצ. שיורא טפיול ןוא

 ׳.ןעװעג טינ טראך
 >נעװ ןטומ סיא ךאי ןפאלענקעװא ז*א עױעב ׳ײ
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 ע ל ה א ל

 ״טנא לרײ,מ םאד ןוא ,רעטשנעפ שײב ןסעזעג זיא ישעיאי ײז,
 -*־יטש ריא טאה יז .סױש ןפױא ךוב א סימ ,עכײלבא ,ריא ןגעק

 :טנערפענסיוא ,רעיוא ןטלא סעד וע יןיז קידנגיובוצ ,טײ־רעל

 י ?־ענייש א סעפע רע זיא ■־י
 -*־נידמ א ן*א רענײא זיא סאד ,על־אל ״טנאילירב א -׳

 ?ישעיאב ׳רע זיא ואװ ן״א ־־)

 ירעד ןיא ןסאלשענפא ,נירענראה ןײז ןיא ןײלא .טנעל רע ־-׳
 .אטינ ןױש ןענײז ןשטנעמ יד ואװ ,שיועטיױו

 ?ןײלא ־ןאנ ,ןײלא -׳

 *רערלעװ עטרא־אב יד ןיא ןײלא סױא ןט־אד ןטײג רע ,אי -׳

 ־ע־אג יד ןגיוצעגמורא ליק ןיאה ן־עייפ עיולב עקיט־אנ־אפ יד
 ױא ־אװ ,טנײמעג ךיז טאה׳ס דא ,ױזא ןיד ,טרעוױלגעג ,טלעװ

 .סולה
 -.*ןחישמ ךאנ טקנענראפ ךיז טאה ,רעטכאט סױל ׳ר ,עלהאל ןוא

 -עג םיא ןופ ןיא,ד סיהריא יד סאװ ,טכיועג עכײלב עגנאל סאד

 *יוטש ־עטײרב רעד ןיא ןײש א ױו קמזאװשעגמו־א' ױא ,טדער

 .קעמיצ עקידייל ױ ןופ ך־אש םניא טריפשעג סיא טאה יז

 ױ טאה ,טנעװ יד ןעמונראפ ןיאה סאװ ,.ןעלגיםש עסױרג.יד
 ־יד ןופ גנולגיפשםא עלעקגוט יד ןקארשעג טאה סע ,ןטימעגסיזא

 ...בוטש ןיא סיצפח

 סענעגדאבראפ סעד א-טא טימ :רע ץעגרע טור רעמאט -
 .טכדעג

 •.־א סאװ טרעװ ,ליעמיצ ןבױט מניא רעגנעל טבײלב יול ד

 ~וצ קױנכיװ טינ ,ןײטש טבײלב ,דימת טגײװש ,רערעטסניפ גאט

 .סאװ ביל
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 ײז ►יארא יז טזאל ךיז ןענע:ע:אב םײב. .םיוא םיא םדײוב על״דאל
 ץיק ראג ןפניפעג יז ראנ ,ן:אז שעםע םיא לױו עלהאל .ןגידפ*־־
 :קינשא1\אפ יול׳יר ,קיא רעםאפ םעד ןגאז לױו יז .טינ דעטרעװ״

 ...םיא וצ ןײג זול ךיא.,רעטאפ -

 :ןרעפטנע םלאמעד ריא טעװ ,רעטאפ רעד ,רע ןזא

 (ךעלרײמ ,םזרפ טינ ןענײז ,ךעלרעהבעט ןפײל ײב ״עלעראנ -

 .סורפ ןײז טשינראג ןםךאדד
 ♦ן:אז דעבא םיא טעװ יז

 .׳..פודפ נפינןאג ןיב ׳.ךדז ,אפאפ ,ןײנ -

 :ןעידש ןבײ״דנא ןוא ןעיגירפשפיוא רע טעװ טלאמער

 ?וטפליװ עשז׳־םאװ זיא -

 ׳.םיא וצ ןײג זװנ ךיא ,םיא וצ ןײג לױו ךיא -

 ♦ עלעראנ ,אםינ ךאד זיא רע רעיא -׳

 ־.ןײז װמ רע ,אד ױא רע ז*א ,סײװ ,ךיאי

 ריא מדה ,רעמנעענ ריא וצ רעטאפ רעד וצ טײג טלאמעד ןזא
 גי$ה יד רעביא טעלג א

 ךיא לעװ שאװ ,טלא ןיוש ךאד ןיב ךיא ,עלהאל ,רעיא -
 ?ןײלא ןאם

 ־.ץעפטנע וצ סןאוו סינ טאה יז ילײװ ,טינ טרעפסנע יז
 ...טינ ײג ,ישהאל ,טינ ײגי -

 .טדאװ א סױרא מינ ןדײר ,םוסש ײז יןציז באסיס וצ רעיא

 ,סכאדט רע פאװ ,ןנאזסױיא ;זאנ ןרעטנוא׳ סעפע טמורב יול ׳ד־

 ןטימניא ד$ג ףיואי טײטש ...רעלעט יד טפךאװ רע .ךיז רע טקערשי
 ...ץירא רעמיצ ןיא ךיז וצ סעב טימ טפיתטנא ןוא ןסע־

 סאװ ,ךעטךד א ,דענײא טדיפשעג ךאד ךיז׳ טאה שיט םײנ
 .טדײשעגרעדנאנופ ײז טאה־

 רר ןא טכענ ןוא :עט עקידנגאנ ןעגנאנעגקעוןא קנײז סע ןוא
 .ךאלש,י ןא ן־6ז-

 ןײא ןיא סוךא טײג עלהאל .טכאנ עבלאת ךאנ ױא םע
 .ןןעמיצ ױ רעביא דמעה*
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 -י׳#נ ןײז מדעי־־עגסיזיא ןיאה םיהדא ױ י,אװ ,טדג* שעד ףיוא
 ...ןעניפעג ,ךיז דע ףדאך ןמדאד ״ןעמ

 דב־ועך ןעמ .טךרלקנומ יד לטש טקיםלעװעג ןךעמיצ יד ןי^
 ״עג זענײז םיחריא יד ואװ ,הדא רעד קידײל ןיא סע .טינ םיא

 ...קנאטש

 ■״בלאה ...ןײ־א דעמיצ ןטײװצ ןיא דימ א ,ךעלעמאם טנפע יז
 •׳נײדא ,ײ׳ל ׳ר ןט־אד טײטש ,טנא״ד ןיא לטכיל א טימ ,טעקאנ

 ...טלײצ ,טלײצ ...קנאדש םענעפאי םעד ןיא ץגיובעג
 טנײװ ,כעי ןיא ךיז רצ םײהרעליטש ןײדא ךיז טםאכ עלהאל
 ...םיא דצ ...םיא וצ ךעטדעװ עכעלדנעטשךאפטדא טעשטםעש

 קמונעג ,לטגאמ סעד ןאםעינא יז טאה טנויאניא לאמא ןוא
 .בוטש ןופ טענננענסיודא ךיז יז טאה טײהךעליטש .םעריש םעד

 ....טננע־עג דאדג טאה ןסדרד ...קמוק יוצ קױיצ טינ ףיוא

 יץױפ א ןגער ןיא ןענאטשעג זיא םאג ײעד ןופ קע םײב
 ־ט*אה דע ןוא ,סעצײלפ יד ףייא סקיב א ,טוה ןיא רעדעפ א טימ

 .לקדטש א ךיוא טנוה ןטצענענסײא ןא ןטלא־דעג



 דלאװ ןיא

 דעד ײנ קעלעג ןענײז דעצױועקפאז עלעפמיג ץ;א החמש ׳ר
 ״עסכידעג דעד ןיא ןןיט זבױלנעג פאה שאװ ,הלאװ ןיא עפולאצ-

 .שיג.
 ענעגנאהאנ י ןגײװצ עקי־אטש יך ןגױצעגסי־א ןיאה סעלדאי יד
 *עגפאיךא •ײז ןןפ סאד סזיקע״ל עקקטנאנדאפ יה ,מבעװניפש היפ

 .ןענת
 .)ײגחעמנ־א םײב ןםלאהעג סאה ןוז יר

 א ,קײ עלעקנום דעמײב יד ןשױוצ זפײרדעגגיךא ןךיז ןנאה׳פ
 ♦ןטאש ןיא עטקנוסעגפא ןוא זפײקסיור חעד ןופ ענעסאגעגפא לסיב
 סעפע סאיװ :ןסאדסעעײ־א טינ סופ א הלאױו ןיא סאיה לאמנײק
 זפימ ,ןעלזפיה ענעםױמש ןיא ,ןצלעפ ןיא ןדײ ןזיױו ,לאסאשמ
 ?עטעײט־אפ ,עטאװעמת זיױוקיצנײא קײג ,טנעה יד ןיא םנקעטש
 .דעמײב יד ןשיװצ דעדנוזאב ןעמ טעװעריקראפ ״ךד ןעמ טנגעגאב

 ..עלעפמיג טגאז ,םילנןקמ אמת׳במ -*
 ן־א עטכאלפ ההמש זצײרש >- !,דלאװ ןייסי ןיפ סײתא ,יעה —

 ןסיזךא ו- ןײדא שינעמכױעג דעד
 .סעטסוק יה ןיא עלײװ ־עצדיק א >ךיוא' םלענ ןרעװ ןדײ יך
 םיא ןים ט:אמ ןעמ ,ןעינעב ׳ד םורא ןעמ טענדא סאד —

 ׳.ןעײררוצסיוא ןךעײענ
 '.עלעפמיג טנעךפ ?סאװ ,־ךענױזא זןיוא ןיאי עינעב ׳ר -ר

 ־.רענױזא ךיוא י-ו
 ?קינװאוודעמאל א־ —

 .קינװאװדעמאל א -<
 ? סעקינװאיװדעמאל יד ,שלעװ ייה ןרעקדעניא סע טםיזד, ,יך ןלױן
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 חד לװ־פ דד ,פא זאלי -׳
 י״ידדטש א ןנידל ןעמ ׳.דרע יעד ףי־א עדײב .ךיז ײז ןגיל יוזא

 .מפעומש קמ ץא ־ךיז מלקךך ןעמ ״לױמ ןיא עלעז

 ?ןעינעב ר ,ןבױמיאפ מיא סע ײז ןבאה ואוז

 .ןנידמדאפ םיא קמ מאה ,עלעפמיג ״תוחיח' עדלא; :וצ ־־׳•
 גײז ףיוא *־־אי רעזײג א ,םיא ןעמ מאה מנרינײפדא*ב.

 ׳עומהב א ףייא ןכי־ונמײר מכאנײב קןעג םיא מאה ,לױעיופ א
 ?ױזא -1

 ?התמש ׳ר ,הליק ,ךירא ױא סאה ־^

 ממענ ,ןנעװא ךיז מצעז דע , מינ מיעפטנע עמכאלפ החמען
 ׳.ץױא דלאװ ן־א יוזא םתם ןךרוןל ןיא יךר יד םורא•

 מאמש ן־א קױזע רעפעב ײג ,ראנ א מפיב ,עלעפמיג ,וד —
 עמלא קנײז דעמײב יד ןשױוצ ןד טא ןוא ,וטםידבשראפ ,רימ .ןײרא־

 .מולב״
 ?שאװ ױא ־ױ

 ־.טקניטש טולב עמלא .שאה ױא —;
 י׳גא ןוא םנגיוינלע יר ףיוא ןביוהעגפי־א ךיז מאה עלעפמיג

 .עגײז ךעל־עיוא יד טציפשעג;

 יד א־מא ,וד לחרב ,קױװעדײד יוזא מינ קװעג וטפלאװ —
 ׳לא ןא יװ ,ץגײװש ןוא ךאי פעד ןגארמ רעמײב יד ןשיװצ עלא
 ־.קידװערײר וצ ,עלעפמיג ,קירװעדיױ טפיב וד רעיא ,דלאװ יעם.

 >החמש ,ר ,.מרעטאמראפ מאה לכש. רעד —

 .מבערעג ״לכש ליפוצ ■־־׳

 ׳.רעטײװ עטכאלם החמש טדער שינעגײװשליטש א ךז>*נ ןזא
 ךכיורג א טריפעג ,יבר דעשידיסח א לאמא ןעװעג ,ךיא ט$ -־י
 -פיוא טיג ן*/א טלעװ רעד ץימ הדות״ױתפ טגאזעג ׳,שיט׳ ןמודפ

 ךײרא עפולאכ רעד ןיא רעהא ןפאלטנא ,ןטלאהעג-
 ?ןטלאהעיפיוא טינ יאמלד

 ,עלעםמיג ,ןײג וצ שיט פוצ קמעװ טי,מ אטמ זיא םע׳ ־־׳•

 ♦לכש ליפוצ־
 טײרש ןוא ףױא טגנױפש ,סעכ ןופ טױר טרעװ החמש ׳ר ןואי

 :שינעטכידעג רעד ןיא ןדײ •יד וצ ןײרא־
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 ןםיודא י דלאװ ץימ ןופ סיודא ,יעה
 :קלעםמיג י<צ רע ס:אז סלאמעד ןדא!

 ןייימ .ןםקאװעגמודא סע ס־א,ד ןץמ ,דלאװ ןײט ןיא סאד -
 ,שינעטכידעג ױ ןײגכדודא וטזומ ,דיס וצ ןעמוק וטםלװ .דלאױו
 ךימ וטסעװ ,ךעלעקשזעטם ףיוא ,רעמײב ױ ןשיװצ ןמדאד ןײג
 ראפ ןא פיא רע ממענ - עלעפמיג .עםולאכ רעד ןיא רימ ײב ןפערמ
 ״ךיא .םערומש א ןיא רימ וצי ןעמוק טינ טסלאז דד ן- עבמעג דעד
 ,דלאװ םעד טימ קמאזוצ מלאמעד ךיז לפאצ ,עמכאלפ החמש
 דד ,אד ןא״מא רימ ײב עטיומ א מגיל עלעגײפ עמיומ עדעי ןדא

 .ןצראה ןוא אד א״מא ,מסעז
 ?החמש ׳ר >דײ ,רענשזאװ א סינפ א מנײז ריא -י

 .,לדוהב ,רימ ךאנ ,עמכאלפ החמש טיױש ?רענשזאװ א -
 ו ןענאמעאפ ןיא ןעמךק לאמא ןעמ מעװ

 :תולעפתה סיודג ןיא עלעפמיג ןיױא מלאפ
 ?ןעװ ?ךײא ךאנ -

 רעד ףיוא ןיוש מעװ דלאװ ןיא הרבח ױףא״מא ןעװ -
 יץין טינ מלעװ

 ? ןעמוק סע מעװ רעװ ןדא זךאג ױזא ׳־-
 ״אי ,ןעמור ןלעװ עדעדנא ,וד ױו עקשמיגולך עניוזא מינ -י

 .עקידרעד
 ״קינװאװדעמאל א קר\לעג\צ עלײװךעד ײז רעמניה זיא סע
 ״אװ ןמעבעג מא,ד רע ״עלדאירב מעראמעגסיוא ןא ,לרײ לציפ א

 ׳.רעמ
 ?רעפאװ ומפפראד שאװ וצ ■-י

 :מ־־עפמנעעג תװינע ןײז ]יא מאה קינװאװדעמאל רעד
 >ןעקניומ םוצ

 א מ״אד מגאלש שע ,סמכער ,עקשמרלבנ ,ןיהא ייג׳ ,ומ -נ
 טינ ומכלאז דימ וצ רעהא דעבא ,מאג בױל ןוא ,קניומ ,לכלעװק

 ׳ ייןעמןק
 •םנופי שינעלקנומ רעד ןיא קעװא מיודןעקױװעגײװש זיא לדיי שאד
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 ךיז £אה יוט• רעד .טעםוע קדאטש קוועג ןידש זיא סע ןוא
 סעד ,ןגױצענסי־א ןגעלעג זיא עלעםמיג .ןזארג ױ ףיוא טגײלעג
 ״מורא.זיא ,עלעגאב $ ףיוא מקוקעג ןוא טנעה ױ ןיא םאק

 .זאךג ןיא ןבאךקעג

 ז:אה רע ,עםולאכ ךעד וצ ןנילהעגרעבירא נךיז מאה החמש יך
 ראפ רענרעק ןטאשעג ןא לצעלק א ףױא םצעזעגקעװא ןמראד ךיז
 ןיאה רעמײב ױ ןשױוצ ףיט ץעגרע םעקינױאװדעמאל ױ .ןבידפ ױ
 ,זייװקיצנײא ןטאשעצ יעדיװ ךיז ןבאה ײז ,החנמ קנװאד מקידנעעג

 .דופ ןױ ״מימ ןוא לםיה רעקױרעםנױו קז טימ רעכעלםיא

 ,קע ןא ןיא ץעגרע שיוב א ןבילקעגסײא .ךיז םאה רערעדעי

 םגײדראפ ,ןגיױוצ ענײז ״װיטנוא ,.ןײלא ךד ראפ •ךד םצעזעכקעװא
 ױעמאל' א םראװ סאװ ףײא גבראװעג ןרא לברא אי ןיא לברא ןא

 ?קינװ$װ

 ןום ןרעיוט ױ ײב טציז סאװ ׳םעד ףיוא ,םיא ףױא רשםא
 .סױה

 .גרעב עכיוד ױ ףיוא עםנערבעגסיוא רעײפ ןופ ןגיל םירם עגיד

 ^ם קעי רענא ,ןײם ןרפ .רעגעריובעג רעד ,ךד םמאז ךע

 .ןעמוק רע זומ ,ןעמןק רע זומ

 י־עטעלנ ױ ,שינרעטסניפ ענעקורםא םנערבעג טאה ־זלאװ ןיא
 •יילג ואװ*־טינ־ואװ ןבאה סע .רעמײב ױ ןטאשעגרעב־א' ןךײוװ ןבאה

 םניא םעשטך*קעגפי־גוצ ןגעלעג זיא עלעםמיג .ןםכיולעג םױעװ
 .ןםאלשעג ןוא וןאןרג

 ןוא החמש יר ןסעזעג זיא עפולאכ ךעד ןום לעװש ןפיוא
 •.ץױא דלאװ ןיא טצילגעג ןגײא ענעדנוצעגנאץיולב םימ

 .*קמײב יד ףיוא ןעכגא,דעג ױא שינעביום עדעװש א

 ״דעמאל א ,ידשעג א רלאװ ןיא ףים םרעה־יעד קןיז םאה׳ם
 עמיםש דעקירעזײה רעטלא ןא םימ ,ןײװעג א םימ ןנאה קינװאװ
 ױעטסניפ סדלאװ ןופ ךד ןסירעג ,םגאלקאב טאה רע ,קגנוזעג
 ״װאװדעמאל רעד יװ ׳ליק ןיא םלגיפשעגפא ךד םאיד׳ס ןדא ,שינ
 ןד םקוב ן־א דרע דעד ירצ םינפ ןםימ ץעגרע ןםראד םגיל קיג

 :ןך*װעג בוחח ז־א שאװ ,.םײקילײה רעטלא רעד ואפ
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 ,םילשודי ,שילשודי

 ענײד ףױא -עצרעה עיעזנ־א קננאהעגסיוא ]יאה דימ
 .ןדעיומ

 .שובעג&ייא ;ךײז רימ קאה ןדעיע ןד&ו
 ,עדעזנוא שיפוג יד קנײז יענײמש ענײד

 >ןלײה ענײד ןגיוא עדעזעא ןוא

 ,םילשודי ,םילשזוי׳
 ,םיאיבנ ןוא םינלמ ןיפ ,םינהוכ •ןופ טאםש

 ,זנ־א דעייא םערוטש יװ טםרעמאי וד

 •.ןצדאה ןטנעדבעגסיוא ןופ טולב יד שױךא. טםײר ןדאו

 -4דאי סעד עזלידרענײב יד םעצײלפ יד ףיוא ןגאדמ דימ

 ,ןקירב ענײד יןוא םמעדומ ענײד ןופ

 •דימ ןגאלק תוברוח ענײד ץופ ןם,קופ יד טימ ןוא

 יםילשודי יםילשודי !םילשוךי

 ףראש ץגייא ענעדנוצעננא- יולב יד מימ מא,ד עמכאלפ החמש
 ״עג ךיז םאיד עמימש יד ,ןיױא שינרעםפניפ רעד ןיא טקןקעגנײרא

 .שינעטכידעג ײעד ןיא ןטךאך טקיטמיעג טאה סע ,טתעװ

 יװ ,טדא ןופ גנודםש א ןאטעג החמש ד טאח געלצולפ
 ■*־םיא ,ןעלכקא עטײרב יד ןאטעג רעק א טאה רע .דענעםיבעגנײא ןא
 *םיד־א ןוא ,ןטביופ עטעמעשטשעגפיונוצ ןיא טנעה יד טןקעדטשעג

 ;רעפוק ןופ ןםאנעגםײא ױו ,ידשעג ןא ןזאלעג

 ■ זקארק ״יעה יקאךל -■
 ,ץאק א ױו ,םױב א ףיוא ןאטעג םיד א ךד - טיאה דע ןיוא

 ״עגדעבידא ץא ןגײװצ יד ןא טפאכעגנא׳ ךיז ,קירלגענ ןי־א ךיױו
 דעך ףיוא ןױךל ןײא ן־־ם קגנודפשעג ,םײם וצ סױביןום קגנורפש

 ...דעדעדנא

 -ניוה יד דעביא טשטילנעג ךיז רע טאה טײקליטש דעד ןיא

 יד טקעװעג ,טכאנ רעצנאג דעד ןיא קױשעג ,דלאװ ן>כ ןטךל
 :.תט ןופ בײהנא םעה דאפ יװ טמעדוטשעג ןוא ןעלגייפ
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 יקםװעלבורוו ןאפ

 טאטש ידח יי0ב ץאלאפ א טאהעג םאה יקמועלב־חװ ןאם
 .עװערעבעל

 ״לעפ ערלג עשיװ.ױ ןץוא ןעןעג פיא ןעמ שאה טכאנ־יאפ
 דעד טימ ׳רערע:אמ א ן*א רעכרד א מו־א 6נײג ךע ױו ,.רעד
 שױא-אפ כיא טפיול טנוה רעגנאל א ןרא ,שעצײלפ ױ ףײא סקיב
 י,ןא ;ךיז רע טאה ,ךעדעטםניפ א ׳,ןײלא רענײא .לקירמשא ףײא

 .שעקטנאיאמ עבורח ענײז רעביא טעקנאלבעגמו־א

 .ענײז ןעװעג זיא לימ םעינעב ׳ר

 *׳סי־א סוצ ןענאטשעג ןענײז 'י־עדלעװ עזנלא ענײז ,רעדלעװ יד.

 יד ןיא ןגעלעג ןענײז ,תוברוח ,ענײז דעפרעד יך ןוא ,ןקאד
 ״ײמש־אפ ןעלגײפ יװ ,ידעצעלק עטעשטראטשענסיודא יך טימ ןלאט

 .עטדענ

 םעד טימ טדעטשינעג טכאנײב טאה יקסװעלבודװ ןאפ רעד
 '־עגנײדא ,ןטפעהעג יד ן־א טנוזעג ״ךעלטעטש עשידײ ױ סודא טנוד

 .טרעהעגוצ ךיז ןיא דעטסנעפ ױ ןיא טקוק(

 !,ךעלדײמ עשױײ טאהעג ביל טאה רע

 ןטעב ײז ,ןײטשלמדימ ןופ ץאלאפ א טסױו םיא ײב טײטש סע
 ױ דעבירא ןזאלעגפארא ןעגנאה־אפ עךעװש יד ,עטרױעעא טינ׳
 -לעפ עילב ױ דעביא םוךא טײג ךעטנלע ךעד ,רע ןוא ,רעטפנעפ

 ־אפ רעד טסיװ טײטש סע ...וצ ךיז טכדאה ןוא טדעטשינ ,.דעד
 ןא ךיז ןדניצ ,יאי ןיא לאמנײא ,;לאטא טפערט שע דאנ ,ץאלי
 ןופ ןרעײפ ױ סיא רעביא םיו־א ךיז ןסײר סע ,ענײז רעטסנעפ'יד

 טימ טכאנ רעד ןיא ןײרא טננילק ץאלאפ רעד ץ־א ,ןפמאלצילב
 .בוט״םױ א זיא יקסװע(לבורװ ןאפ םעד ײב .טײקידרעפאה $
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 ?רע לױו שאװ ,א
 ״ע:נא־ טראה ׳ ט:אנ ערעי טעמכ ,קידנעײנ רעםסנים רעד ןיא
 צוומרא יד עפ דיםח ־עד ;-ע טכוז ,לוכיה ןעיולב םעד)ףיוא טנעעל

 .המשנ דעשעוג ןײז דזם 1לײה א ,םלועה
 דנא.ד ,ל.אװ ןקיטכאנײב םעד ןיא ,־עטניװ תליחה ,לאמא ןוא
 רעב ׳ר ,חר*א ןזײב םעד ןעלמיה ױ ןופ נערב סײב טננעגאב רע

 .טלעװ רעד רעסיוא קידנענאפש יעפיצ-ןב

 -ײז ײז .רעײגטלעװ רעזײב ,-רעניורב רעד ,עפיצ ןב דעב ׳ר

 ױו ,ןרעדנא סעד ןגעקטנא רענייא םרעװילגדאם ןיריש ןבילבעג קנ
 .ףלעװ עױחג ײװצ

 -םעד ףיוא ץאטעג בײה א ךיז טאה סןקסװעלבורװ טנױ רעד

 ןעגנעה ןבילבעג י;זא זיא דע ־$נ *פױאראפ סעפ$ל ײ טימ רעײג
 .טבול רעד ןיא ןגיוצעגפיוא ץיאװש ,גנזרםש ןםימניא

 ..האנש דעשץױג ףיוא ןפיוםשעגנא ךיז טאה עשױײ האנש ןוא



 ...ךעלמעטש ...ךעלטעטש

 -ענ ךיז ןיאה ,ךעלטעטש יד .:עט עקױנגער קװענ ןענײז סע

 ״יוהעג .ךיז ןיןאה שע .לזײה ףי־,א זײה קיניױועניא ףױא זנלקאש־
 רעיי־א רענעד עקיטײציאפ ױ ,.ךעלשעג עהךעפשולשראפ ױ טעד
 סנ:ער עטכידעג יד טימ טצנאטעגוצ ,ערעדנא ױ ףיוא ענײא ,רעכעד

 .עטנגעךענפא ןוא עױרג רעהא ןוא ןיהא ;ןד טגױועג ןוא.

 ךיז טאה סע .ךעלרעמאה ױ טימ טפאלקעג ןיאה רעטפוש
 ׳־עד ױ ףי־א ןענאטשעג ןענײז פהערעקנעמךל ,דאנ ױ טצײהעגי

 •רעכ

 ־יא ךיז ןיאה עטיל וצ טוטאשז ןום *טומאשז וצ ןפיױ ן>כ
 -יװג יװ ,עלגיטעטש וצ עלעטעטש ןעױשענהעייא ןדא טםאלקעגרעב

 ...קנײלפ ױ דעייא ענעפ־־אוועצ ,פרעגײז עס

 ״ײלפ ױ טימ טפוטשעתעטנוא ןנאה סנעװרעטניא תולגע״ילעב
 .תיאשמ טימ ענעדאלעננא ,ערעײז רענעגעװ ױ סעצ־

 .םילדדה םי א - רעזײה יעלא ןיא טנאזעג ןעמ טאה םיליהת

 דעד דאפ דעמיזעב יד טײרגעגוצ טאה יוג־׳דאב ־עד עלױיק
 .דרע רעד ףייא טשוחימ״אפ ןסעועג זיא רע .דאב רעקױגאטײרפ׳

 םיא טאליפ ןוא סיפ ענױ ןופ ךעגניפ עיארג ױ ףײא טקןקעג*
 .שינעפעשאב *־עד ןופ דיס רעד טקינײפעג

 זיא ,קינװאװדעמאל*" א ,רעגדטרעפאװ רעד עװלעװ ׳ר
 טימ טעװעראהעג ,םעצײלם ױ ףײא טעדבלסקא שעד טימ ןעגנאגעג■
 ׳ר ןעגנאגעג' ױא סע .טלעװ ױ ןענעקרעד דצ םענײז ףוג םעד
 .ךאד ןפיוא ןעזרעד ייע טאה ,טערבלפקא םעד רעטנוא עװלעװי

 ׳ילעװ ד .ןעמףק ןיא דדאב דעטרעכיוריאפ רעד טימ ןעטאמ ׳ר
 :ך-ע דעד ףױא סדעמע עלופ ױ ךזאלעגם^ךא טאה עװ׳
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 ! ? עטיאמ ,אה יעטאמ ■-*

 עעטלאק עינאל' עקקצגײא יה למיה מוצ יןי'א מיײה דע ןוא
 :יענײז לדרעב רעד ןופ

 ו?עװלעװ ,וצפיב סאה ,עװלעװ -
 ךאד מנים ךרוד ךיז ןדײר םיקױצ ענשאפעדאה ראפ' ױ ןוא
 -נקןק ן־א ,טעברא רעד ןטיומניא ךיז ןטפײדט ,םאױא דרע רעד וצ
 •םעבע >אג ןגעװ ןעקנאדעג ײן ןטבאךט ,ןטײװצ ןפיוא רענײא קױ

 .ויױעךנא
 ן?עטאמ ,אה ,עטאמ ־י

 מירעיופ יד ףייא ןא ץטפעמ רענשזריק ערענאמ ,עניוד יד
 -כנעפ שײב טײטיע עטשמש ױ עלעטיגי ,קלטיה עסיורג קױהנושמ

 ״אד יך ןנאלש סע .סעקאדאק יד ראפ ג־־אװנפע טפראװ ןדאי רעט
 .םעינזוק ױ ןוא סךע(מ

 קײטש י־ענעטראפ ענרעדעל ןוא ןדוממי עןקױנגײװש עסױדג.
 ןלעװ ײז זא ,ךיז טבאד׳ס ןוא ,םעינזוק ענײלק ױ ןיא עטמולחראפ

 .רענעד עקירעדינ ױ ךדודא ןםיױנר־ח דלאנ ךיז

 .שעקינװאװדעמאל ,טװנאשז ןיא ןדימש עקױנגיױוש ןביז

 •— ליטש טרעװ ךעלעמאפ ןיא טנױעגמוא ,טבױעגמוא ראנ

 .ךיז טלעטשעגפא ןוא קאט־־קיט ,קאט־קיט

 לד־עב רענעביוהעגפדא ־עד טימ ןײטש, טבײליב עװלעװ ׳ר
 .,ךאד םוצ

 ׳.ריזח סעד ןופ ןעילפפאןא טינ ןאק עקאראפ ױ
 ־ךיז ןבײר ,סגעװרעטנוא תולגע־־ילעב ױ סייוא ךיז ןכײלג סע
 .ןטײז עלא ףױא ־עלײמ ענעפאי טימ טפיאג־אפ ןק\מ ןוא ןגײ]א ױ

 .ליטש ,ךעלרעדנואױו

 יך רעדלעפ עטלםענראפ ױ ןןוכ ןיײא טײר' לטעטש ןײא ןיא
 .רענײז עלהמהב רעד ףיוא עינעב

 ־ױ ,ףוג ןטעקאנ ןײז ןוב הגב לקיטש א פארא טגנעה סע
 טימ ןא ךיז טלאה ־ע ,דרע רעד רעביא ךיז ןפעלש סיפ עקיטףק
 ע־עדנא יד ן־א עלהמהב רעד ןופ ןקור סעד ראפ טגאד ןייא

 .םײ׳ל קיטש א — פ־יא ךאנ ךיז טפעלש

 .סגפארט עקיטאלב ןיא בײל ןײן ןופ םא>א טנױ ןגער ,רעך
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 א ײנ ןגיוא שײ,א ןעעז יוזא ?שעינעב ,ר ןגױא יד ןדאי
 .דעסאװ ןופ פימא שיא טיצ ןעמ ץעװ ,טכעה

 ןםײשש שעד זצימ ;אאה ענעניוצעגםיזא שעד שימ על,דמדב םאד
 ןוא -עװש ׳תמ ןילאד שעד ,םיא מפעלש סיפ ײז ןשױוצ עלעקע
 #דניז עדעװש ראפ ',המ.דבא דאפ שינעמוקפא ןא — םרעטאמדאפ

 .ןבעל שענדיב א דאפ
 שענעקורט שע.ד ןופ דיא וצ טלכ״־נאכ ,טלפע,רפ עינעב ,ד ןוא

 ...םיודא זלאד
 ״עד ט*מ דעלטעטש יד ןטי־עערוד עינעב ד טאה יוזא

 .ןםיל יד ףיוא הדושב
 י״ײל׳פ יד ףייא רעמע יד ץכעןק א טימ ףיוא טבײה עװלעװ ׳ר
 מוה קױײװעניא ףיא ןעלקןאש וצ ןא ,ךיז ןבײה ןיקלכעג יד .םעצ

 .לזײה ףיוא

 .םעינזןק יד ןיא םרעמ>אד יד ןנאלש סע *

 ,סיפ ענײז ןופ דעגניפ עיאדנ יה ףי*א טקוק ,טציז עליריק

 ןוא ,ןגי א ענרעבלעק .ץן טידב סיא ײכ ,ךיז ןענעפע לאמאטימ ןוא
 :טעחעד דע

 -כרוד סלצ־־ דעטלא ןא טײטש :עװ״ךעט*מא ףיוא טײװ ץעגדע

 .סנ.*עד ןופ טצענעג

 טאה ׳ןוז סטאג ,םוזעי ןכא־קענפארא םיא ןופ זיא טא ןוא
 -דעװא ןוא טצפיזעג ,.רעדלעפ עקיטסבדאה יד ףױא טקוקענמורא ךיז

 .טלעװ דעד דעכיא ןענקאנעג



 םגעוורעטנוא

 םו&וצ קגנאגעג ,ןדופ טימ ,קנאב מיינ קאפעג ןיא ע*גדאל;
 ״עג ןבאה םאװ ׳ןדײ עסעשסראקעצ טנגעגאב יז מאה םומעמוא ןוא
 ,ףרא ןענאמשעג קניד ײז .טךליצראהמעראב מימ דדז וצ מדער

 ״נעװ ױ ןיא מקיימײנעג מינ ׳ךיז מאה עלהאל רעיא ,ןגעװ״רעטומ ױ
 .]כיניױועניא ןופ געװ םעד ןײלא טסואװעג״מאה יז ,רעזײװ

 ןשיװצ ןופ זבצי־פשעג ןבנא״ד םננער עקימסבראה ענבױד ױ
 י׳נוא ןרם םײל יעד טעשמיװקעג ס$ה׳ה ץא קלפעגי עמקילפעצ ױ

 .סיפ ױ רעמ
 א ןפאדמעג יז םאה געװ״דײש ןפױדג ■ א ףױא ל>אמנײא(

 ןםלא ןא דעמנוא םעילומעגפױנוצ ץױגציז ,.ל־עדײנש ןשיפראך
 .םלצ

 יםיא דעביא םלצ רענרעצליה רעד ןגיויעגרעבײא ןךיז םאה םע

 ״ינא ןעװעג זיא ץנארק רענעכעלב א ,אנעשוה עקױנענײװ א יװ
 טימ ןגאלשעגוצ זיא ]כיגייװעניא ןוא ,רעצלעה ױ דצ מעפעשמעג

 .דשי קינאדעג 'םעקעװשמ
 ױ ןופ מרךכאלבעגפא ןדאװעג ■זיא לטעג רענעבראפאב דעד
 ץא ,מלײ־פעגוצ ןױש מאה ןמפיה ענײז סורא לכעמראפ׳ס ,סניער

 .מרעשאקךאפ_ ץ.א ספעלשעגמױא סע טאה סניװ ךעד
 עדײב ירע ןוא ושי .סלעמשעגפא םיצולפ ץןד טאה עלהאל
 ךיוא רע סעװ רשפא ,סײװ יעװ ;למיה ןופ ןפדאװעגפאדא קמ סאה
 י ? ןשמנעמ ןוב דניז ױ בילוצ ןנעװדײש ױ ףױא ןדעװ קגנאהעגפדא
 ןצראװש םנום סענערב ױ ןזאלבעגרעדנאנופ טאה סגױו דעד
 םאה יז .םינפ ןסײװ ריא ןעמונעגמתא ףײמש סאה סאװ ,לאש

 ׳איעגפאי סעד ףױא ןגיוא עטנפעעגרעדנאעפ טײדב סימ מקךלעג
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 ־יא קגנאתעג זיא שאװ ,ןיךר דענעכעלג דעד ףי״א ,לטעג ןטעד
 .םיא רעב

 י??טאג זיא שאד טא ־>
 טאה ןגי'א יד ןיא ןדעדט טימ ,טדעטיצעגפױא טאה עלהאל
 ןטצײרקעג ןופ טנלע םעד טפאזעגגײדא ןוא טןכוקעג םעד ףױא יז

 .ושי־

 :לרעדײנש דעד טשלחדאפ ריא. טרעפטנע

 דנאל ןופ טלעװ י־עד דעביא טײג שלצ דעד ,ענײט דעטכאט -
 /ניא ןופ הרושנ יד ויא שאד ,טאג ןופ ןטאש: א יװ ,דנאל וצי

 ךדוד ...ןײג ־ע טעװ פיטלצ ןיא תױלה ;ךרוד ,ןעמוק זומ םאוז
 ...וניא וצ ...רערלעװ ענענראטשעג

 ״עג ןופ ןעגנאגראפ ,ןטימניא טקאדדעגםא טאה לרעדײנש רעד
 א ,שלצ ןרעטניא טעשטראקעגפױנוצ רעפײטש בךיז טאה רע .ןײװ׳
 ןטקיטשדאפ ןןופ ׳ךױ טלכײרטעג ;רעטצענעגכרוד א ,רענעדיו־פראפ

 :לבדא ןטימ ןדערט יד טשיװעג ןיא ןײװעג:

 טרעדאד ץיז ןיא יװ ד>אי ]ליצנאװצ ןיוש ,ענײמ רעטכאט -
 דאי ןופ שאװ ןײא ךיז טגײב ,טלױפ רע .ט־אװ ןוא שלצ ןרעטנוא

 .טינ טמוק רע ,רע ־עבא ...רעקירעדינ ץלא־

 שניא ןבארגראפ ,ינק יד טדעקיו״דעגפיונוצ• טאה לרעדײנש רעד
 .ןראװעג ןגיװשטנא ןוא םענײז פאק םעד סיוש־

 ךיז ,קידנליװ טינ ,ץדאה ןטמעלקראפ א טימ טאה עלהאל
 ןטעבעג ,ןעלמרומ שעפע ןעמונעג ן־א םלצ םעד ראפ ןגיובעגנײא
 ט־עשאקךאפ טאה טניװ ־עד ן־א ,רעט־עװ ןא טעשטפעישעג ,ליטש

 .ושי ןופ ןטפיה יד ףיוא עלעכיט״סאר

 טאה ־ע .יקשװעלבורװ ןאפ דעד געװ ןטימ ןעמןקעגנא זיא סע
 ״יליעגרעביא ןא יװ ,ענײז רעדײלק־־רעגעי ענידג יד ןיא ןעזעגפײא

 עצראװש יד .דלעפ ןקיטסבראה םעד ףיוא יוט רעקידגנילירפ רענעב
 ״טנא טלעטשעגפא ךיז טאה דע ,טלטניפעג קיכעפ ןבאה ךעלעגײא
 ןאטסיוא ןביוהעגגא ןוא ',םוטש ,םוטש ןענאטשעג ,ןעלהאל ןגעק

 .ןגיוא יד טימ דיא

 ־דעטניה ףיוא ןקורפ^ ןעמונעג קערש ןופ ךיז טאה עלהאל
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 ^פא־א גנולצולפ זיא ןאפ ףעד זא ׳ טכודעג נךד 1צא.ד דיא .םמכעליױו

 .פאי־א שלצ םעד ןופ ריא וצ קגנורפשעג

 •ײער א םינ ךיז ,טעילוטעגפיונוצ ןפעזענ זיא לרעדײנש רער

 •ךרעננא םעד זכקרעמאב טינראג יז:אה רע ,םיוא טזײװ ׳ ןאטעג

 .ץידפ שענעמ

 ־טלאװעג ידלעפ ןפיוא ןפאלעגפױ־א עסאלב ן* זיא עלהאל
 סעד טליפעג יז טאה ךיז ףעטניה ןרא *טנאןרעג טינ ןוא ןעיױש

 ...ךיז טדעטנענרעד ׳1ךאנ ריא טײג סאװ ׳ןאפ

 •עסיורג טיט , חרוא רערעטלע רעד ןזיװאב ךיז טאה געװ ןםױא

 ט>י ריא טאה רע ,ןעלהאל וצ ןעגנאנעגוצ רע זיא ןסאלעג ׳טירט
 ^עװ ןטיױוצ א תײא נליור טריפעגפן* ןוא טנאה ךעד ואפ ןעמונעג



 .♦טכערעג זיא עלעכמיג זא ,טגאז עטבאלפ החטש

 ־יד ײז - ?ןא ןעטכ:אלפ ,דחמש סע סײג סאװ ,תמא • זאי
 וצ רעבלעק יװ ׳םיא וצ ןיז ץ;יצ >ןינד םע.ד קןאנ קקנעב ,סידיסה

 ׳.דעמײא סעמאמ- רעד
 ,רעשטיװעכע׳ל עטלא .ײװצ ןחלוש סײב ױולק ןוא ןציז סע
 ןיא קעװא זיא ןוא ןז>אלךאס ײז עאה סאװ ,םיא ןופ ץסעוסש

 .רלאװ ןא
 ??ןא ןעסכאלפ החמש סע מײג שאױו רעבא

 ״ץלעם ןמעיענסיוא •:עד.ףיוא.םיוב םנופ ןיוףק;סנוא דע פגיל אד
 עקלייל ןײז ןופ פנקלאװ ענײלק, ײן ןוא ,טסענ ןיא ןאשמוב א ױו

 •.למיה סוצ ןגײמש
 ןא ןיא •מײװ פעה סױא ןיז משעל עמצארםשעצ יד סנגענ וד

 .מײקױלב •רעקץדלפענ

 ־״׳:>אב *־עדלעפ יד ןשיװצ קײג , ךיז קקסעילפ ןעלכידפ יד
 וצ ןשטנעמ יד ןאד קײנ יוזא טא ךאנ ״ ,םאדא-גדאב ןוא ףױדא
 .טאג וצ ,םא״א־־גראב ןוא ףײהא־גראב נעװ ןקיגראב סעד ףיוא טאג

 ־טלעװ דעד ןופ טקיטלעװאב טס־׳ב וה סאװ ,וד יוא ^דד
 -לעם יד ןופ קערש דעד סאװ ,וד ,דיד ןופ טיױש טאג זא ,יװא
 .,טײג פאװ ,ליק_ ןײ,ך ןיא טגנילק. .ײענײב ענײד ןיא טשיוד רעד

 ?ןא ןתמאב ןךױ סע

 ״ענץעביא ןא ,דלאװ רענעגנאגעגקעװא ץא. שטנעמ טינ זיא
 ״טינ טײנ ?טײז *־ערעדנא דעד ףיוא ןײטש יעמוטש רעטרעק
 -י א רעשאװ דעד ױו ,טאג דעניא עילאװכ א ױו ,דעבירא שטנעמ

 ,?ןגערב ױ דעב

75 



 רעד ליױו ,טאג ןרעטסעל 4ףדאד ןעמ ,עלעפמיג ׳אי ,עלעפמױ
 י מאג ראם רענעש ז*א םיי

 ה-דמש ,ןיא ךעיא ״למנאמ רעשױלעה א זיא תרדיסח ,אי
 ימעקאנ םװא ײג ,עזבכאלפ

 ןיױא ןײלא ,ןײרא ןינ (ךיא ןוא מנפעעג מינ רימ מאה רענייק,
 ־חע עקױנכאל ,רלעם ,ןטעראפעצ ראנ ,המשנ ןענופעג מינ ןזא

 ...םענײמ ךעפרעק פעד ןוא

 עםולאכ רעד ןיא יאה ,מלעװ ענמעלג ־יד ,ךיא טא תעב ןרא
 ךימ סע מײג סאװ ,פענעפפעש א ץלעפ א ץא־׳מױדב לנעל א*

 זאכ ׳אכ ,אכ ?ןא תמאב,
 ,םי־נ סנים ,קױנענניז ןוא,קױ־עפאה ,פאיא טדעמעלק רע ןזא

 ״;אנופ טנפע ןוא ' ,קױנצנאט דענײז עפולאכ רער ןיא ןיױא טמוק־
 :ל-עטסנעפ סאד רעד:

 זבוט״םױ ו בװב־־םױ ־״
 גנורפש א טוט ץא סיפ ױ ןופ סעשטפאל'ױ פארא רע םפראװ

 .דעמוז םעד ץום טרוכישעינא ,לקעב א ױו ,סעװראב:

 ןעד יצ ןוא ןדרע עקױדעטימ א זיא ףרג רעד זא ,טעז
 ״עצ יד טינ טכא־ט יצ ,טינ טבעל יצ ?דרע יך טןױ טעמעטאי

 ?דרע עטעדאס.

 .ןײרא ןיב ־ךיא ןוא ,טנפעעג טינ רימ טאה רענײק
 ,עטצײרעצ ןגײװצ עית

 ,.ךאמ רענעקנמטעגנא

 ,ןעלדיפ עטײװ ױו ,עטרעהעג תוחױ
 ,טולב

 .ךענײטש ענעםאלשראפ

 החמש ןיפ ,רימ ןופ ץיװעג דעקיטכיל רעקראטש ןײא ױא סאד
 םױרא טגױז סאװ ׳ ןרעדא ,ןעלצ־אװ ,טנעװ ,ןצענ ךרוד ׳,עטכאלפ׳
 טײגראפ ,טײג־אפ ןוא ךךאמ םעד טקירדעצ ,טביוטאב ,תוחױ ױ

 .ןעמעלא ןיא טכיל ױו״
 א לײװ ,טאיג ןרעטסעל ךיאד ןעמ ,עלעפמיג ,עלעפמיג ;

 ,יטאג דאפ רענעש ױא לגיופ.

 לטניב א טימ ,ןגיויעגנײא ,עטרעיוםא ײבךאפ טמןק סע ןוא!
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 ־הךיםש יז סגד ,ןהחמש ׳ר טינ יז מעז .לסקא ןםיוא רענעםש
 ״אה ,מעלױרב ״דחמש ,ײע ןוא ,לייסנאמ, א מנעאנ רעד ן*
 רעד מימ ,ךיז טקיװק ןזא ענײז ןגידא עמ<ר יד שימ טנייש ,קױרעם

 .שינעעז

 ־יד ןופ רעשירפ זיא ,רעטניורבראם רעד ,זלאה רענעפא רער
 זארג ןכיוה ןיא עאג רעסעװראנ רעקדגננלירפ ריא ן1א ,רענעםש

 ...וצ לרעטסנעפ סוצ גאלשא מיט
 -עד ןופ טײרש רע ןוא קידדענוד טבאל ,טכאל החמש יד

 :רענײז עפולאכ

 -אלעױיװ ענ יט' יצ ,אלישטאב ענ יט יצ ,אילךאמ יעה
 ?אהן*ב

 ד עקידנעילב ױ עטרעיום עקדאמש יד סיא טדעפטנע סע ץע)
 •טעידױו ענ עיגמ ומעיצ ,,דחמש ,שטישטאב ענ עינמ זמעיצ —

 נ^דאי
 .סשאן טפאכ ,לרעטפנעפ םעד קןרוד ריא וצ ינורפשא דע טומ

 .ריא סורא ךיז טיױד ןוא ,ר־א טימ טצנאט ןוא עטרעיופ ױ

 1*ר ,סיא טלציק ,ךיז טלגנאד ,עקױעכאל ױ ,עטרעױפ יד

 ךיז קמ טלקײק (אכ׳אכ׳אכ ,יוזא טא ן־א ,עטרזממ ױ ,ןהחמש
 יד ױו ,דרע רעטכױפ רעד ןום טרעדוךעצ ,זאדג סעד ןיא רעטנו־־א

 ןטלאק סעד סי א ןעקנױט רעמינפ עסײה ױ ןוא ,ענסעװ ןיא רעמײנ
 ■...ךעלעזערג ױ ןופ יוט

 גהנשה ןײק ראג טאה גד$ם רעד ,עלעפמיג ,ן* ״עלעםמיג
 זטינ

 ױא רע ,םױיפה ױ ײבקױצ יא ןעװעג זיא החמש ר ,אי
 ראג רע, זיא ,סיױו ־*עװ ,ךשפא ןוא ,טלעװ דעד ןופ תוקדיצ ױ

 ?דוה ןב חישדנ רעד

 ,ןעגנאגאב טינ רע זיא רניז

 ,טינ רע סיױו האנש

 ,טינ רע סײװ הבהא

 טיינ •־ע ף־יאד ,טינ ךע לױו טײקיטכערעג
 ,טינ - גךר(

 .טינ םולש
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 *ײז .-עדילג ענײז ןוא ״טולב ןײז ןיא זבזיורב דרע ױ תמחזג י

 ״׳אװ ,דל.אװ ןיא רעמײב ױ ןשיװצ •מאג ןום ןראוועג טלײטעצ ןענ־
 .קנײלפ ןוא רעדלעפ ױ ןשױוצ ,עשאפ רעד ףױא תומדב ױ ,ןרעס

 דאנ ,אד זיאג&לעװ ױ ,טבערעג וטפיב רשפא ,א, ,עלעפטיג
 !אשנ ויא שטנעמ רעד

 ןײרא ,עטכאלפ ההמש ד ״רע טמיק טירט ערעװש טימ ןוא
 עקנאל רעלעןרנוט א ײב ןײטש טבײלב ןוא שינעטנױעג רעד ןיא

 ,דלאװ. ןיא
 טעברא סע ,פיא י־עטנוא לפײרט א ביוט ,ךד טוט דרע ױ
 ״נאל רעלעקינוט רענעפאלשענפא רעד ףי־א טײהרעביוט פאװ ךיז
 ״פעהאב א ,סעשטראק ץ,פ ,דרע סעימעלג ןופ לפאצעגא ,עק

 .ענעטאנקעגפיוא טינ סױבא ןופ עליטש א שינעט

 ןוא קידמשוגמ רױ א ךיז טוט ,עטכאלפ ערעװשא ,טא ןוא.
 ,פאק רענעדרע רעיורג-פאזיורג א דךע רעד ,ןופ טכירק ,מכףק סע

 .שטנעמ רענעדרע רעד טכךר׳ס

 -זאנ דעד ,ןדעפאװ 1־י ןגי'א ױ ,עװעפאךק,ץ־ סעױו עיװג יד

 ױ ןוא ענ־ענײטש - רעגײצ ,עקיגײװצ - שנטלאק ,רענע.דרע ןא
 .טקעטשיענסױךא ׳פײל ןופ גנוצ

 •.טלכײמש רע טינ ,טיעיז־־ט רע טיג

 ןא טצעועגפיורא ,פאק רעד פיורא טכךק. עילאוואפ טא ןרא
 -עמאמ א ענײז טפיתב. ױ ,סעציילפ עטקױלאװאב ױ ףיוא זלאה א

 ,דלאװ ןיא רעמײב ױ טימ עטײדדעגפיונוצ. ,טנעה ױ׳ ןואי ,עקיד

 םיוא פע טײרםש ,רעכעטיךר ןוא ןעלצראװ ך טימ ענעטיאלפדאפ
 -־*׳■ י׳.ןהחמש ,ר וצנ

 ןטאנקעגפיונוצ דעיז* ,םיויא הדע רעױ ןופי ינק ױ זי3 ןוא!
 רענעמײל י ־עד טימ פע טעפנאפ ,דלעפ ןקױרעטומ סעד טימ ,ךאנ
 ,רע ןוא ׳,רעקיבײא רעד ךארפש דעד ףיוא )ההמש ד וצ כנוצ

 םעד ןיא םיא וצי ןײדא טלאפ ,לוק ןקידנעילב פעד טײטשראפ סן>ױו
 ,ענײז ןטסורב יד וצ ךיז טעילוט ןוא ,ןײדא סױש ןטרערישעצ י

 .׳..םערוטש .ןיא לנײפ א ױו ,טיעדורעגפױא ןוא טרעדעפעצ .
 רעביא ןקיטכיל א ןצעמע החמש ד טריפשךת םיצולפ ןוא
 םיא ןבעל טײטש שע ,ןגיוא יד תורכיש _ןופ פיוק טנפעי רע ,ךיז;
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 •׳ױרס רע טינ .חרדא •־ערעטלע ״עד ױו ■׳פױא גנעז סאװ ׳יישת דעד

 ןא - טריר *ע ש־אװ םירק .סלגײמש דע טינ ,שישי רעד ,מרע
 :עצײלפ דעד דאפ ןהחמש יר

 ?רעמ רעד ױא־סאװ ,עיגעטס ק החמש -

 מלאפ רע ׳רעדנאני,פ לאמאטימ ןיז טנײװ החמש ׳ר ןדא
 :סענעדדע שעד סױש סעד וצ וצ־

 ןפאשאי ך־מ וטש$ה ש^ווןאפ ׳קעל ליװ ךיא ,ױנעטאג -
 ..,.קעל ׳ ןבעל ליװ. ,ךיא ?שטנעמא;



 הפיםא עסיורג יד

 זכ:אנ ןצימניא ןבילקעגנעמאזוצ ךיז ץיאה פעקינװאװדעמאיל יד
 £ײב טנערבעג טאה׳ס .קמוקעג ךיוא זיא הח,מש ד .קינעב ׳ר ײב

 .עלעניקו ,רעגאמ א ןוױדא

 -עדמדעפאװ יד ,בוטש ןיא טםעלשעינײיא ךיז ןיאה ןדײ יד

 טימ רע־עקנעמײןל יד ,שעצײלפ יד ףרא דעטערנלסקא ױ טימ רעג
 .טנעה יד ןיא ןשטיײב יד טימ תולנע״לעב ױ ,ךעמיזעב יד

 טראטעג טינ טא,ד ,מרוקיםא ןא ןעװעג זיא פאװ ,עלעפמיג
 ;ןוא ,עלעםמיג ,ןעײרש ןביוהעגנא רעבא טאה רע ,ןרעװ ןזאלעגוצ

 .ןפלעה טנאקעג טינ ךיז ןיאה װ״ל ױ

 טײב טגײלעגםא ענײז עבדאט ױ טאה חרוא רערעטלע רעד
 -םאק םעד ,טצעזעגקעװא רעװש ךיז רע טאה ײברעד ,ץאנביוא שיט

 .טנעה ױ ןא טנעלעינא

 ,ןטעב ױ ףיוא ׳קנעב ױ ףדא טצעיזעצ ךיז ןיאה ןדײ ױ

 .ןװיוא ןםי־א ןבאיקעגםיודא קנײז ערעדנא

 טצעזעגםיוא ךיז ןבאה בוטש לקניװ א ןיא קנאב ןײא ףיזא
 — ןצלעפ עטײרב ןי-א ןדײ עניורב ,עטנוזעג ,עביורנ ,רעגײװש זביז ױ

 .טעמאשז ןופ ןביז ױ

 רעד ,טאדעפ ןב עליריק טגײלעגסיוא ;ךיז טאה לעװש ןםיוא
 ״װאװדעמאל א ןעװעג ךיוא זיא םאװ ,(קחצי ןב םהרבא) יוג״דאב

 •תינ
 -לאק ױ ןעזעגסיודא דאנ ךיז ץיאה שינבשוח יעד ןיא ןוא

 טיכ ענעסאגעגנא ןגיוא ןוא *נק ענעפירעצ ױ ,ד־עב עטאװענעט
 .רעײפ םענטומ א
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 עקליױל ־עד טימ מקעטשואפ ץעגוע ןסעזעג ןיא החמש ׳ר
 .ליומ ןיא

 ״עג טאה ,פעק ױ ףיוא ןנעלעג סײה ןיא טםול ענדעײלב יד
 ץא ףימ ןדא ,,*־עבײל יד ןןום ןוא ןצלעם ױ ץופ סייװש טימ טקעמש

 .טעמזא ןא טגאנעג טאה רעצרעה ענעסקאװראפ ױ

 י׳עג גערפ א טאה ,לגיופ ןב ףלאװ >חרוא רעךעטלע רעד
 :ןגעװ טאטש ןופ טײהרעליטש ןאט

 ?סאבעלאב רעד ױא ואװ -

 •׳עד ט״אװעג טאה רע ,טפאכעגסיודא עלעפמיג גךיז טאה אד

 :ףיור

 י־נטײר ,סורא טר$פ סאיעלאב רעד.>ס>אבעלאב רעד אטינ -
 .המהב א ףיוא 4ליך

 .טרעפטנעעג טינ סיא טאה רענךג

 ײז ,ןדײ ױ טקוקאב ,פ$ק םעד ןביוהעגפיוא טאה ףלאװ ׳ר
 ״ײװש ױ .בוטש רעד רעניא טקידדעגנעמאזוצ :נע ןםעזעג ןענײז
 .םעק יד טקורעגסױדא ןבאה ,ןװױא ןםיוא םאװ ׳ ןגיװשעג ןיאה רעג

 :ןגאז וצ סעפע ,ךיז טײרגעג ,תועמשמ ׳ טסדדעגפיוא ,ךיז טאה רע

 זיתוברו ױומ -
 ױ ׳ט-בול ױ טכעלש ךעלײרג לאמאטימ ןדאװעג ױא׳ס■ ראנ

 טקױדעגפיונוצ טאה ףלאװ ׳ר ■,ןקןקמורא ןעמונעג ךיז ןב>אה ןדײ
 א ז ךיז סורא ןכוז ןבידדעננא טאה י׳טךרטוגטינ ןופ זאנ ױ
 טאה ,דשח חעך ןלאפעג ױא סע ןעמעװ ףיוא ,קינװאװדעמאל ,לציפ

 :טרעפטנעךאפ ךיז

 זטינ ךיא ,טייקשיךײ ןײמ ײב רעװש ךיא -
 הלאװ ןיא >ל$מא טאה סאװ ,רענעגײא רעד ןעװעג זיא סאד

 .ןעקגידט םוצ רעסאװ ןהחמש ך ײב ןטעבעג

 ,ליטשהעײז רעטרעװ ױ,טרע־עגסיודא ׳ןביוהעגנא טאה ףלאװ ׳ר

 טניוטשעג ,רעולעה יד ןגיוצעגסיוא ןנאה ןדײ ױ ןוא ׳ןרעה וצ םיןק
 .ןײרא ליומ ןיא ןםלאװ ׳ר טקיקעגנײרא ןוא

 ןכײלב ןגנ^ל םעך טימ ,םוא דצ טיצ סאװ ,רעיורט העד ׳א ^
 יטײקיבײא ױב טךליבײא ןופ טכיזעג

 *סורא ־ע טעשזדנאלב תודיפס ןעצ ױ ןיא
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 *ןטפעהאב וצ ןךיז יןיג שעד מפרז

 ,רעבאן
 ,םידבא ן־א ן&אגקע״מױא עט ,שײלי ױאב ויא ףוג דעד רעיא

 *׳.סיפ ןוא טנעה ןאו
 ױב שךכיבײא ןופ ונעשזדנאלב טכיזעג עכיילב עגנאל ס>אד ןוא

 .טײקינײא

 ןיא־־בעגנײיא ££ק סעד ,ססעטעענםא דעוו^ סאה ףלאוו ד
 ,ט־עסיצעג סאה ס$װ ,,לוקן* טימ ןוא ,טנעה עקיראה יך ץיא

 :שועדעג ׳)ךיז יצ ױו ׳ףיה דע טאה

 ? םיקלא םלצ דעך טלעפ ןעוכעװ . —

 •.זנײקייײא דעד ןדם םלאטשעג ך ןיאה ןעמי יד —

 דעד ןופ טלאטשעג יד ןיאה יןעלמיה יד ןוא דדע יד —
 .מײקיבײא

 .טײקינײא דעד ןיא טײקיבײא דעד ןופ ןעײג ןרעטש יד —

 יםיקולא םלצ םעד טינ ט>אה שטנעט רעד ר>אנ -י
 קײר ןוא ןעניױו ןעטונעג ,טלקאשעג יךיז טאה ?/גאװ ׳ר ןוא

 :ןרערט טימ

 ןטכיזעג ץײז טכוז ררע דעד ףיוא שטנעט דעד -־
 טאה םד$ -ענא ,טכיועג ןײז ויא םדא *טנײמעג טאה דע —

 .ןדעװ ןדיובעג ןופ ץיפ יד טפואװעג טינ
 טאה תשמ דעגא ,טכיןעג ןײז זיא השמ ,טנײמעג טאה רע —

 \ןדעװ טיוטעג ןופ ׳ןײפ יד טם־אװענ טינ
 ...תרצנ ןופ ושי ,טכיועג ןײז ױא ושי ,טבײמעג טאה דע —

 ןםאנעג טא;ד ןגױא עטצאל־ענפיוא קיצעביז׳־ןוא־־ײװצ יף ןופ
 •־ײמ ענע־נא טימ ,םמעטא עטפאכראפ טימ ןסעועג זיא ןעמ ,ןרערט

 ן־א טצפיזעגפ>א ט&ד ףלאװ ,ר ׳צביא וצ ענעגױצעגדענױא ,רעל
 :טנאזעג טײהדעליטש ,לדבש

 .ןךאװעג טלכיודטשעג ,.שטנעמ דעד ,דע.ױא זאד ןיא ־

 י״פאךא. ץא טימ לעװש ןפיוא ןסעזעג זיא טאדעפ ןב עלידיק,
 םיא טאד׳ס .קעדט יד ןטסיופ יד טימ ןבדעג ,םאק םענעזאלעג
 טעכרוטשעג סיא ט#ה ,הלגע-לעב א ,ךענײא .ןצדאה ןיא טמעלקײאפ
 עליריק .טינ טך*װ ץיק טרעה ןעמ ,ץעהפיוא לאן ךע ,טײז ןץא
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 ■יעגסױא ,םעכדוטשעג ש*׳א טא,ד פאװ ,טנאה יד טשןקעג *צאה־.
 יךיז ןסעבעג ןזא הלגע״לעב בוצ טנעה ױ טהעדטש־

 ״עג ,פעב טימ ״וךיוה טדעדעצ לאמאהימ ■ךיז טאה ףלאװ ׳ר
 :(ךיז טלקאשעצ ץוא שיט ןיא ןםאלק ןעמוב.

 שיגעה ײז ףיוא ןי,א ׳ן:עװ ע^ ףיוא ןעײטש, שימלצ
 זושי־

 קעװא ײז ןענײז ,טקױנדעג ,ןיאה ןשטנעמ ,ז:־,א וצ יױו —
 .ןרעװ טקינײפעג ײז דאפ ל>אז דע ,םץא וצ־

 ױא ןוא הילת־ ױ ןעמינעג טאה >םת דעד ,דע ןוא י—
 .אתלגלג ־יעד ףי־א ןעגנאגעג

 קמוק י־עטציא זומ ,טקױניזעג ןיאה רימ :ן.>אז ןשטנעמ -
 ןדעװ פקינײפעג דאז פאװ ,רעצעמע־

 טינעה ײז ףיוא ןוא ,ן:עװ עלא ףיוא ןעײטש םימלצ —
 .חישמ שעקעװשפ טימ ן:>אלשעגוצ זיא ײז ףױא ן־א ,חישמ^

 .חישמ *־אפרעד םיא ןפור יײז ן־א -

 ■״ײלעג טלעװ ױ ױא ,ןראװעג ןײד טלעװ ױ זיא' ,ײװ
 .ןגעװ עלא ףי־א טכנעה ,חישמ ,יע לײװ ,ןדאױועג טרעט-

 ״עג בױה א ךיז טאה ,ןעגנוחפשעגפיוא עלעםמיג ױא ן>יד
 ״עג ןוא ,שיט ןא פ>יפשע;נא טנעה ױ טימ ,לוערעפ א יװ ,ןאפ

 גתוחוב עלא טימ יױשעגא ןאט
 !עדיטםעטאדפ ךיא —

 ^ןקאדשרעד םעקינװאװדעמאל ױ ןביוהעגפיוא .ךיז ןבאה סע

 ״טנגי־א שאװ ,טס־אװעג טינ טאה דענײק ,דעטיע ערעײז ןופ ענ■
 ״םאיא יעגײא טאד ,ןוױוא ןופ קױנכךרםא־א .אד ךיז טופ׳ ךעל״
 ןפארקעגמו־א ןעמ ױא דעטםניפ דעד ןיא .עלעניק םאך ןפי־אװעג-
 שעלעפמיג ןוא הלדב א ןראװעג זיא שע .עךעדנא ױ ףױא ענײא

 :ןעמעלא טקעדעגרעייא טאה לכלוק קױנעשטיװק

 .ישזיטאנאפ יךעלטפאשנםיװ טינ ױא םאד -

 ןב יענ ,פזגז־םעג קדא־גש ךיז ןיאה םעקינװאוודעמאל ױ
 ןוא ,ןאמ־ה־־כח שעד ,םיא טפאטרעד יעטסניפ יעד ןיא טאה עפיצ
 ״סניפ ־עד ןיא ךעלךנײב סעלעםמיג ןאטעג קאנק $ ךעבענ ןיאהיס



 לןיא הלגדמ ,לומ שעך ןכאמךאפ דימ טסל^ז וד ,קענש וד -
 !ןשרומעצ ךיד אעװ

 ןאטעג קורא ךיז ןיאה רעגיױוש דעמומאשז ןביז ױ ןואו
 ״עג א ןיא פאי־א קור א ךיז ןעוט רעניימש ערעװש ױו ,מיא וצ
 ״עמע טאה׳סי .׳ביא וצ טםוטשעג ךיז ןיא טמו״יעג ןיאה ײז .רעמױו

 .עלעגיק שאד ןדנוצעגנא רעצ
 טפאכעג ,עלעקנױו ןא ןיא ״רעױפ ױו ,ןסעזעג זיא •הודמשיך
 <מיג טימ ,ןעזרעד טאה -ע זא ןוא ,רעטומאשז ױ ףױאקילב א
 .ןביעזעגפידא עילאװאפ ךיז רע טאה ,טוג (טינ- ןיושיטלאה ןעלעפ

 טאה ,הינװאװדעמאל רענײלק רעד נעװ ןיא ןענאטשעג םיא זיא סע
 טאד עלהאױב סאד ו*א יעלעזלעה.עראך ס־אד רא,פ ןעמונעננא פיא רע■

 •־מיג וצ קגנאגעגוצ רע זיא טײהךעקידנגײװש ,טײרדעגנעמאזוצ ךיז
 ןיא ךיז וצ טריפענפא ןוא ילטנעה א ןוןאם ןעמזנעננא סיא ,קלעפ

 .עלעקגױו
 .ןגי־א עזײב טימ םיא ףיא טקוךעג ןבאה רעגײװש ױ

 ןהתמש׳ר ראפ רעבא ,ןײרא דױאב ן־א טמורבעג טאה עםיצ ןב דעב
 .טינ קמ םײװ ,סאװראפ - ײשפא טאהעג ןעמ טאה

 ףיוא קירוצ ןצעזסיזא ןעמונעג ךיז ןבאה סעקינװאװדעמאל יד
 ןטלאהעיג ,ןאטעג רעק א טינ ךיז טאה ףלאװ. יד ,רעטרע ױ
 •׳נלע ױ ףיא טראפשעגנא ,ןנױבראפ פאק סעד טײצ עצנאג ױ

 לביטש ןיא אד סאװ טקרעמאב טינ טשדמ־לכ .טלאװ רע ױו ,סנגױב
 .ןעשעג זיא

 ײיכיוא קראטש ױ ,טכאנ רעד.ץא טעפש קװעג ןיוש זיא סע
 רע:א ,ףאלש לסיב א ךאנ טצכעלעג ןבאה ןשטנעמ עטרעטאמעג
 ״נאלא ןדא דע־אד א ,װ״ל א .ןבױהעננא טינ ץלא טאה ףלאװ ׳ד
 -שאטאפ יול ײב לאמא טאה סאװ ,רענעי ,עקשעמעל א ױו ,רעג•

 סעד ףיא טעבעג טימ טקוקעג טאה ,.געז רעד ןנעװ טדערעג ץקינ
 ךעלעמאפ ןוא סיא וצ ןגיובעננײא ,לסינ א ךיז טאה ,חרוא ןרעטלע

 :טגאזעגסיורא־
 .ט־אװ םלוע רעד ,טרעה ריא ,לגױפ ןב ףלא;װ ײ

 סדרג ןום טאה דײ רעד ,טרעפטנעעג טינ טאה ףלאװ ר
 הגצעזעגקעװא קױוצ ךיז ןוא עצײלפ רעד טימ 'ןאטעג ךאמ א שוא־



 לאמא טעװ ףלאװ ד זא ,גנונעפאה יד ץ־־אלדאם ןיאה יד
 ךאד ןא ןםעזעג ײז ןענײז טײהרעקידנגײװש .זפראװ א ןדיײ־שייחא•
 -נרא לם־״ב א םאה ,ההםש ׳ד ,רעןכיצנײאנײא רעד ראנ .טדאװעג

 רעק א. תרוא ״עיעםלע רעד ךד טאה לאמאטימ .הלכײםשעתעזצ
 טימ ןעפ־צ ןב רעב טנומעג ץא טבײלגעגםי־א ךיז טאה ,ןאטעג
 ןטלאהפא טלאװעג. רץז רע טאה םיא בילוצ תועמשמ ,ןגיוא יד

 ־.דײד ענײז ןום

 ׳עג ,שיט ןפיוא טנעה עדײב ןטלאהעג טאה עפ־׳צ ןב רעב
 .ץגיוא יד זיב טקוהעגפאךא לטיה ד יץאלק א ױו ןסעז

 ׳יכיל א לאמאטימ ןעמ־קאב ,ןאטעג לכײמש א טאה ףלאװ ׳ר
 א ץוב -יװ ,ץאװעג טכײם שיא ײב ןענײז ןגיוא יד ,סיגפ קיט
 זיא ליק רעד ,קידתובהלתה ,טלקאשעצ ןיז טאה רע .דײרפ דעטיױו
 •׳עג רעײ״ם ךױא ױא םלוע דעד .רעכעלײרפ ןוא ךערעטיול ןדאװעג

 טמעטעעגפא רעגנירג ,ןראװ

 רפכמ טינ זיא' דוד״ןב חישמ :ןגאז רימ רעבא ,טרעה -

 ענײז הילת ױ ןעמענ ף־־־אד רעכעלטיא' :ןגאז רימ .רעיא.
 ףראד טנאװ ןופ ץאלק רעדעי ןוא ,אתלגלג ךעד דצ ןײלא ןײג ןוא
 עלא ?ןיוא לײװ ,דלאװ ןופ םיוב רעדעי ןוא ,,.ןרעװ קמונעגפיזיא

 >ךימ ןעגנעהפיו^ ךיז ןלעוו ןגעװ

 ז ר ימ ~

 ךיז טאה רע ,רעגניפ ןטימ טלטײטעג ךיז טאה ףלאװ ׳ר
 .תולעםתה טימ ןוא ךײרפ רעפדפ א טימ קראטש ץעגנוזעצ־

 ירימ ןעגנעה ײז ףױא ןוא ,ןגעװ עלאיףיוא ןעײטש תױלת -
 ,ם־מלצ ױ ןופ ץלאיד םעד ףיוא טנױ םאװ ,טולב סאד -־י

 .ננאגרעטנואנוז רענײרמוא ןא יװ ,טנערב
 ץלאה םעך ןרפ פא־־א טניר טולב רעזנוא ,טולב ךעזנוא -

 .םימלצ ױ ןופ■

 תישמ •־־־ הע ןײטשפױיא טעװ טולב םעד טא ןופ ןוא -־י
 ןדור ןב־

 ךיז טאה ףלאװד שאװ־אפ ,םאד ןפארטענ טאה אד דעבאן
 יװ ,ךעווש קנאב ן>כ ןביוהעגפײא ךיז ט?אה עפיצ ןב רעב .ןקאךשעג;
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 ךזיוואב ,ךיזי טא״ד םיוש א ךגײא ענעפאגעגנא טימ ׳םיץי. ,סקא ןא
 ךדייר מגאןנעג מינ טאה רע ,ןםיל ענײז ףיוא

 ״ךעליעקנױו יד ןיא טקורעגנײרא /ןיז ןיאה סעקינװןאװדעמאל יד 1
 רע טא-ד םיצי/לפ .נוטש רעד דעביא ןפ,אלעגמורא יוזא ןיא רע ןזא

 -נ־פ ןטימ מלסײטעג ן*א שיט םוצ ןפאלעגוצ ,טלעמשעגפא ךיז
 גןצראה ןיא'רעג

 !??רימ ?ךימ —
 ״פיונוצ ,ןקלאב סוצ טנעה יד טײרדעגפיוא יוזא טאה רע ןוא
 י׳נוא ןים ךו ,..־,עפסנים ןאטעג עװער א ן״א רעגניפ ד טעמעשמשעג

 :סיו-א דדע דער רעט
 !םיבלנ ?ןעמעװ *־אפ !סיבלכ —

 ־דאג טימ ׳,שיט םורא ןפןאלעגמודא רע זיא י־עטעשױעצ ,א ןיא
 :קנעב ױ ןיא טצעזעג רע טאה ןטסיופ ױ ןופ תותוכ ױ

 דטולב ױ ראפ ,המקנ דעדניק ענײלק ראפ :סאװ טא ,המקנ —
 מא.ד עלעפמיג .טױקליטש עכעלקערש א ן־אװעג ןיא בוטש ןיא

 :עליטש ױ .ןהתמש ׳ר רעטניהא טקורעגרעטנורא קערש ןופ ךין

 ,ןיײ־א ד־עב ױ ןי׳א טעכנאלפעג ,טניױועג ןבאה םעקיגװאװדעמאל

 ךופ ך*ה יד ןסײעג ,טולב זיב ןסיךעצ ךיז טאה עפיצ ןב רעב ןוא
 :ןעירשעג ןוא פ$ק

 ז !רימ ןלױו טולב'—
 טאד ןעמ סאװ ,קינװאװדעמאל פענײלק סעד טפאיעגנא טאה ־ע
 טאה קינװאװדעמאל רענײלק ־עד .קװעג דשוח סעםע ןיא רעױפ

 ־ןאטעג םענ א םיא טאה רע .טנעה' ױ ןיא סיא ײב טלפאצעג ךיז
 :עבמעג דעד ראפ

 לטינ וטפאה סאװדאם ?טולב טפאצעג וטסאה ,חריס זוד
 ?טולב טפאצעג

 סאד .ןײרא םיגפ ןיא ןגיפשעגנײרא םיא טאה דעב ׳ד ןוא
 ״ײז ןופ רעקױעבעל א סײק טײרדעגסיודא ךיז טאה לקינװאװדעמאל
 ךוא עלעקניװ א ןיא ןכארקעגניױא רע זיא טײ״דרעליטש ,טנעה ענ
 ■א טימ ׳סעלאפ ױ טימ ,לבךא ןטימ םיגפ סעה ןשױו קמונעג
 *יטש טינ ױא רעב ׳ר .ןגיפשעגגאי סיא רע טאה ליפיוזא ,ךוט

 •״עג ךד ט,אה קמ ,ןקארשרעד ךיז טאה סלוע רעד .ןראוועג ־על
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 ,טעב ןךעטנוא ץכארקעכדעטנוךא זיא עליריק ,טנעװ ױ וצ טעילוט

 ■•םעוג יד ,־אפ ןעמענ המקנ פד? ןופ טעװירעב ׳ר ,ךיז ןקארשעג
 טאה רע ,דעכיילב א ,ןענאטשעגפיוא לאראטימ ןיא החמש יר

 :ןגיוא ױ טנפעעגרעדנאנופ טיירב

 זטעזי -
 -ע:ניױא טאד ןייוש ױ ץא .רעטטנעפ ױ ףיוא ןזױועגנא ןוא

 טאה ץעלדיטשײב ױ ןופ .טכיל' עשײװ ,ענטומ ,עץ*אטש א ןגאלש
 ןעמונעג קערש טיוכ ןי$ה סעקינװאװדעמאל' ױ .טולב ןעגורעג
 גנאלק דערעװש א טרעה-׳עד נךיז ט>אה׳ס ,ןסיורד סוצ ןקןלסױהא

 .ןק,אלג רעטנזױט ןופ
 .רעטכנעפ סוצ ןפאלעגוצ רעטשרע רעד זיא רעב ,ר



 עלהמהב רעד ףיוא קידגטיױ ■מראפ עינעב ,ר

 ןןיוא קידנטיד זעיצרקעכנא טגאג דעה, ץא ויא עינעב ׳ר ןי״א
 .ונלעװ רעד ןופ נערב שעד וצ דיגדב דעד

 ״פיו־א ,ןיא־יגעננײא ױו לאמןאצימ .ךיז מאד עלהמהב סאד
 ״י־א ענעגױצעגכיורא קךאסש יד טימ פאק, ןמעראטענפא םעד ןסי־יעג

 *־אקראפ ,ךיז סאה םדיא עלעקע םאד ןוא ״שינדעטסניפ רעד וצ ןדע
 .ףױרא ףי־א םדעש

 ,ןעפעטא וצ טרעהעגפײא ,טכײלנעמײא ]ןיז. טאה עינעב ׳ר
 טאה דע ;פלעם־שענפא ןצ־־אה ןיא םיא ײב ןבעל שאד ךיז טאה׳ס
 טקידײלעגסיוא קנײז ם^װ ,.ץגי־א עדעטסניפ ײאפ א טימ טקיקעג
 ,טכארטאב דע טאה לױפ דענעפא ןא טימ ןרעכעל׳עטסופ - ןראװעג

 ןוא רעטפניפ ױא םן>ױו ,בײהנא ןעמאױורג םעד ןיא מקוקעננײדא
 ״.טשינראג

 ׳םיפ עטײדפשעגםיוא טײ׳יב טימ ןענאטשעג ױא עלהמדב סאד
 יװ ןעםאװצ דיא טימ ןעזעגסױא טאה ,דעטלטאםעצ רעד ׳רע ןוא

 .שינעפעשאב ןײא

 ״יצנײא טימ טקודעגסישא ךיז טאה טניעג עקױרענײטש יד
 טיױו ,טײװ .טײקטפופ רעטעראמכ-אפ דעד ן־א ןולעפ עפױרג עק
 ענרעבליז עניולק ' ,א ןײלא ענײא ןענאטשעג ױא דענײטש יד ןשיװצ
 ןטנאק יד ףי־א טייקכײלב ערעטיש א ןפדאװעגפא טאה סאװ ,עלגע

 .רענײטש עטמערוטעגנאן יד ןופ

 טקוקעגנײרא ן־א ןגיוכעגרעבייא ךעלעמאפ ךיז םאה עינעב ׳ד
 .ןײרא טנ־חגפאו; םעד ןיא

 א יװ ,רעװש פ#רא פאק םעד טי,מ ןטראד ןלאפעג ^זיא סע



 ענײו ץז ןוא ,דעביט ןוא ךעפיה ,רעתפױא ןא ןא יסױאך§פ פנע.ד
 סעפע ןא טכװעג ,.ןנליסאבעג /ץז ןיא,ד ענײז שיפ ענעגױצעגסײא

 דךיז ןםאכצנא
 ראכ טנא-ד ןײא סיפ ןא •יאכ א ךיז רע טדה לאשאטימ ןוא
 א ךיז טוה , טנורנפא.ןופ טײז יעד ײג ןדאד ןטטךלענסיוא ןא

 .וצ קינעב ׳ר וצ ףיורא פאק שעד טימ סײא יױד
 ״עכ ענעקשאױאב טימ ט/עדאב ויא רענײז ןנדאש. דעמוןק דעד

 .,ךעלעיעה ענעכ
 ןוײב א שיא וצ דע טיג ,ןעינעב ׳ר ןביוא טעזרעד לאטש
 .ענײז רענײצ עלאטש עגנאל יד סיוא טעדײשטש ןוא עלעכײטש

 םענעגיוצעגפיוא ןאיט־מ טקוק ,סיא ףי־א טקןק ,טניוטש עינעב ׳ר
 ןמלבנ^ םעד טימ שינפ רעד םיא ,ךױ טזיױואב םיצולפ ראנ ,זלא.ד

 .לדעדדוב א םענײז ןופ•

 ?זהולמ דעד ױל ,ױל —

 .ןעינעב ד וצ סאק> םעד ןצנאגניא ףיוא ןיוש טבײה לאטםי
 א סיא ףױא טוט ןוא ןםיל עצ־אװש עניד יד ףױנוצ טמענ רע
 ליומ ןײז ן־פ סיורא ךיז טצירפש רלאג ןופ סאדטש א - ,ײפש
 ,ןסירענפא טדעװ רע ןוא ,טנורגכא ןופ טנאק ןטשרעבײא םעד זיב

 ,רעװש ,סטכעלש ןופ יאלמ יעד ,רע טלאפ פארא פאנר םעד טיוכ

 ״סיוא עניד יד ,פיוא־אפ טנעה יד ,דעפיט ן־א רעפיט ,.ןײטש א יװ
 ♦־יז ןפאכוצנא םעפע ןא ןכוז ענײז סופ ענעגיוצענ.

 סע ,םיפ עטיױפשעגסי־א טײרב טימ טײטש .עלהמדב סאד
 קמוקעג ױא םאװ ,טלעװ רעד טג* ןופ קערש יעד ריא ךרוד טגאי

 ...טשינראג וצ

 .ןגיוא ענענאלשעגסיורא טימ טקוק. ,טקךר עינעב ׳ר ןדא־
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 לקאטקעפס רעד

 ןא ןוא ןדעטש ןא טכאנ דערעשכניפ א ןיא ןעשעג זיא גאד
 ׳ילעב ױ זןיוא טכייל לסיב א פעשזדנ*אלבעג גנאה׳ס ,.דנבל רעד

 ■׳.זנינ ןעמ סײװ ,ןעמוקעג זיא סאד ןענאװנופ .רעד
 <ריי ערעזנוא ןופ רעדלעװ עשירפ עטכידעג יד ןוא תובצמ יד

 ןופ ןכארקענפיורא קנײז סע ןוא ,ןאטעג ךעק א ,ךיז ןיאה סמלוע
 עקידמעדעװ יד טימ ,םינקז וצ סינקז - ,רענײי יד שינעםדג רעד
 רעדניק ענײלק ןוא ,סענעדײ עשי-אנ ,רעבײװ טימ רעבײװ ״דרענ

 יךעלקישזיפ
 ןבא״ד סאװ ,רעדלעפ יד ףיוא קגנאגענסיורא קמ זיא זײװתונחמ
 קגנאגעגפױרא קמ זיא ןגעװ יה ףיוא ןוא זםכיל לסיב א טאהעג

 .םױר טאמש רעד וצ
 ז טארט וצ טאױט ,טארט וצ טארט

 ״ײז ןום טניװ רעד טצפיז סע ןיא ,םינקז וצ םינקז קײג סע
 טימ ךך טעקשוש קמ ןוא ,רעבײװ טימ רעבײװ ,סױיא רענײב ערע
 ״דט ךעלדײמ ענייש יד ןדא ,סיורא רענײב יד ןדפ טײקטכופ רעד
 טנעה יד םיפ ןקעדאב ײז ןוא ,רערעדנא -עד וצ ענײא ךיז ןעיל

 .ת־עונצ יד ,ךיז קמעש-ײז לײװ ,ערעײז סעדנאש יד

 ״רדפ א טימ ,סעדערעשט יװ ,רעדניק ענײלק יד ןעײג סע ן*׳א
 .לספעש א וצ לספעש א

 ןא ױו ,רעםעװעטארדראפ א ,ןקז ,א פא קןיז טלעםש סיצולפ
 ,ן:עװ יד ףיוא גראװנײלק סעד פא טראװ רע ,פאטנלאשט רעםלא

 :םלעװ דעד ףי־א םיוט רעד ,ןקשטיטלא פעד ,םיא טדעפעג םע

 זםישודק ןאצ —
 :גראװנײלק םעדעדעשט עקידנעײגײבראפ יד ךעלײרפ םיא ןרעפטנע



 .עמ זעמ —
 ״מצנאמ דע ,ןמײו ױ ״אפ ,ךד מלאה דעקשטיטלא רעד ןדא

 :ןײרא ךעלסעכעמ עקױײל ױ ןיא ײז זבשטאפ ןוא ,.רעטנזא

 וסעקינ-דרבח עםיױו זריא —
 עלא ןופ סיור סאטש -עד וצ טנאנ רעבלאה ןא קמ טמוק

 ■*- טאהש ץי־ס טנעװ ױ ןפאטאב■ םיתמ ױ ,טלעװ רעד ןופ ץטײז
 .טינ קמ טגפע ,]רעױט ױ ןיא ןא טפאלק קמ ,טנעװ עטנײפ

 — !?ןעמ טוט עשז״פאװ —
 ״יפ ױ ןוא ,פאק ףי־א פאק םינקז ױ ־רעו־אנךיז ןלעטש סע

 ■ףיז־יא טדעטעלק ןעמ ןוא , ךעלעקצײלפ ױ רעטנוא ןלעטש ,ךעלקישז
 טריל-אפ ,חלצוי״אל א ,ןנימ״רב א רעמאט ןוא ,קעיומ ױ ףױא
 ןוא ,טנאה ױ , ףיוא לעטש א ךיז יז טוט ,םנעװרעטנוא טנאה א

 .*קעװא יז טײג ךאניעד ,תוחוכ ענעגײא ױ טימ ףיו־־א טרעטעלק
 תמ -עטוװדפעג א רענײא ןוא .טאטש ךעך רעבוא ןײלא ,עױעב יד
 ־לאז יז ,עטאיפ ױ וצ טדניב ,זלאיד ןופ עילטעפ ױ פאדא טײצ

 ...ןלאפפאדא טינ
 ״עד יד ףיוא קידװעגײװש םיוא ךיז קמ טגײל יוזא טא ןוא
 קמ ןוא ןןיוהדיפ עמע-אװ ױ ןיא ,-עמעךיוב עכײװ ױ ןיא ,רעכ

 .טאטש ץוכ סמערוט עכידד ױ מיװסעפוק טרעגאלאב
 .,ם־עטבױלק יד ןופ -עקעלג ױ ךעלעמאפ גיװ א ךיז קװנ סע

 ןעגנולק עטײרב .קאלש וצ ןא ןײלא ײז ןבײה טײקרעװש א טימ ןוא
 ױ ן־ס ןוא .ןײרא טאטש רעד ןיא ןלאפ ,ךעניײטש ױ ױו ערעװש
 ,טולב ,תוערשמ ,םארטש -עטיה רענטומא פא־א טנױ רעקעלג

 .^פאט-םיט .סנפארט עךעװש ןיא דרע ךעד ףיוא פא-א טנױ סאװ

 ...פאט־פיט
 ןסיה

 ״רב א טעב ןדעי דעטנוא ,תמ א טגיל רעטסנעפ ןכעלטיא ײב
 •־ױו ױ ןיא שײא ךיז ןצעז ,עטרעטאמײאפ ־ךעבענ ,םינקז ױ .ןנימ

 ■׳טכאנ עטוגא :עקשטעדדלאק ײעד טימ וצ ךיז ןקעד יןוא ךעלעג
 ־-׳ ןטעב ױ ןיא טיױוצעבלאז טפאלזע קמ ן־א יײעטאפ ,ױנעטאט
 ךכױק ךעלדײמ ױ .טײקכעלרעדירב בילוצ ,םטױט א ן־איםקידעבעל א
 :טםאשביל ןופ ןטעב ץז ןיא ךעלמידוחב עגנױ ױ וצ קױתדעינצ קױא
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 ״ױב ױ ןעמ טעיארדס טיױרעקניליטש ,טײהרעטעײטר#פ ןוא ,ןגעזע
 .ןײרא ט:אנ רעד ןיא ןעמ טלכדאכ ,תולוק עקידרעג־׳

 ...עככבכרררר ,עכככאררר ,עצאר -

 ןגעלענ ןענײז יעטםנעם ױ ןיא ץעינעב ׳ר ײב טײװ טעה ןוא
 ןא ןא ןוא ,ערדנא יד תןײ״א ענייא ןםדאװעננא' ,סעקינװאװעטאל ױ׳

 .לקאטקעםפ םעד ףױא טקוקעג סעטא

 ,-עטסנעפ םוצ טקױדעגוצ פאק םעד ןטלאהעג טאה ךעב ׳ד

 טאה םלוע ךע,ד .םעוג ױ ןטלאשראפ ןוא? ןרערט ױ טקיטשעג
 גנײעה ױ ױו ,*עטםנעפ ױ ןיא ןגעלעג ,טכײרפעג שינעקיטש ןוס
 רעכעה ןענאטשעג ןיא עלעפמיג ןוא״ ,.ץגי־וא עטצאלנעיםױרא! טיט>
 ׳עטשראפ ־,עד ףיוא טקוקעג רע טאה טסיופ ןכדוד ,ןעטעלאו רעביא

 .װיטקאםש א ,ךריה ױו ,עול

 ,םיור טאטש רעד דאפ טכאנ קיטש א ןסירענפיוא ךיז טאה >אד

 טאה עלעםמיג .רענײב ױ ןופילקאטקעפס רעד ןעװעג דיא סע ואוז
 *טכארטאב טוג טײקינײלק עדעי־

 עהמא ןא ךאד זיא ירלותב ױ טא ,טנאזעג רע ט$ה ,טעז -
 יעטעדד״רצי-

 ױא יע ,ןעלעפוייג וצ ןפאוענוצ ןיא לקינװאװדעמאל ןײלק סאד^
 :ןענאטשענוצ סיא וצ:

 ?סאד זיא סאװ ,לרוחב ,זײװ ,זײװ -

 ךיז טאה לקױװאװדעמאל סאד ,ןזױועננא׳ סיא טאה עלעפמיג
 ןוא ,למינפ לציפ סאד טערומשזענפיונוצ ,עלעדרעב ןראפ טפאכעננא־

 .טצארקעג ךיז רע טאה גונעת םױרג ןרפ

 ?לדעטעפ ,טצאהעצ ױזא. ןיז דיא •טאה סאװ

 •יטײװ יד .קידנרעה טינ טכאמעג ךיז טאה קינװאװדעמאל רעד

 ץעמונעג ךיז ןיאה׳ס ,יעלעקנוט ץלא ןראװעג לײװרעד זיא טײק
 דאנ ןיוש טאה ןעמ ,שינעפיט יעד ןיא ןטראד רעדליב ױ ןשעל

 .שיניעטסניפ רעד רעטניה טײװ .טײקטסופ עסײװ א ןעזעג■
 םײב קידנגיל ,טלמעידעננײא ןיאה םעקינװאװדעמאל ערעדנא
 ״עג ,קיטכעמנא ןסעזענ ןענײז ,םילבוקמ יד ,ערעטלע ױ ;רעטסנעפ■
 ״נאל רעד ןופ עטירעמואדאפ ,טײקטסופ דעסײװ רעד וצ ןיהא טק\ר

 .טכאנ רע*
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 ^אי טײקלעה *־.עלייטש דעד ןיא. ,ןט־אד ךיז טאה לאמאשמ

 ־שזיפעג ט$ד יי־ע .עינעב ד קװעג ןיא ס;אד ,םלאטשעג א ןזױו
 .עלהמהב פאד םײהא

 ■*עד ןיא לקירטש םעד טימ פיואדאפ ןעגננאגעג ןיא עינעב־׳ד
 -אב םוצ טשרע .ןעגנא:עג:אנ םיא ,ױא עלהמהב שאד ןדא ,טנאה

 .ל־מ דעד ןיא קירוצ ןעפוקעעא רע ױא ןעניג

 ־יד ףױא ףלאװ םענעפירעצ א ןגאדטעג טאה עלהטהכ םאד
 .,רענרעה



 הגבל יד שדחמ ןעמ זיא לטע&ש ןיא

 ײנש רעד .טכ$?נ עקױנקלאיװ עקױךעפנױו א ןעװענ ץא סע ןוא
 ןעגנאהעכסארא זיא ןוא רעכעד ױ טקעדעגנײא סעראװ ןוא קיד1 סאה״

 .ןעלפײב עראד עקײגנײא ױ ןופ רעקי&ש ןיא״

 ״יטכיל רעלעפאט א טימ ןטכיולעג טאה לטעטש עצנאג סאד
 עונבלי רעד ןופ ןוא ײנש ןופ :טײןג •

 ״צלעפעגנא ,רעזײה יד ןופ טקורעגסיױא ןדײ יד ןךיז ןיאה םע
 ףיוא ןךיז ןבילקענ ,עמוהש ,סעלײשטאפ טימ עטלקיװענמורא ,עט

 צונבל יד ןײז וצ שדחמ קרעמ עסײװ ױ ףיוא ןיא ןפיוד״לוש יר.
 ױו ,טפעלשענ ןיז ײז ןיאה טײקסײװ רעקױנעקנאלב רעד ןיא

 .ןסאנ ױ ןופ ןנאר יד ײב ,רעזײה ױ עזאפ ,סעטאמש ןעלטניב
 ,ןאד יק־רעדיג א ףי־א ןסעזעג זיוא לטעטש ןופ טאנ רעד

 ןוא סעטיפאק עטנקירטראפ טימ עשטאילק עטרעוױױראפ עטלא ץא •
 .ןטניה קע ןטרעביושעצ א טימ ■

 ,קדעמ ױ ןיוא ןעלדער ןיא ןבילקענ ףיז ןבאה ןדײ ױ

 ןגיוצענסיוא .ךך ןבא,ד סנטאש עגנאל ערעײז ןוא ,ןיז טלקאשעג.
 .ןסאנ ױ ן>ב ןטײקטײװ עקידנעלקניפ־׳קיטכיצ ױ רעב־א.

 ןיז ןגיוצעג ,רעפעד ערעײז רעמיה ױ טמיךרעגט-יוא ןיאה סע
 עקירמי־אמ טימ יװ ,ןטנאק עמודק, ױ טימ ףיױא יןױח יעד וצ

 .סרעקױד

 עסײװ יד .טאג וצ טנעה יד ןבײ״דענפי־א ץבאה סיללפתמ ױי>

 דעבי-א ןיי ,ננאל ןאטעג יצ א ןיז ןיאה רעגניפ עקױעכאנק
 ױ ףױא ןנעװאב ןעמונעג ןיז טאה .ןטאש־ דעײז ןרא ,הנבל רעד

 .ןטיןקױלב עסײװ עטיױז,

 יןיוד ןסקאװעגסיוא ןענײז ןדײ ױ ןופ ןקעלפ עלעקנוט ױ

 ,ײנש ןיא ןעלכענק ענױ ענעגיוצעגסיוא ױ טימ ,.ףענעפש ױו >אן<



 עלאמש ערעגאמ יך ןוא ,קלמיה יד ןיא פעק עקױציטאלפ יד מימ ןדא
 .מנגעג -עצנאג דעד רעייא מלקאשעג קד ןיאה םיםרג

 ןיא ,ײנש םעד ןיא טםאשקנעב א טשימעגשיוא קװעג זיא־ סע
 שאװ ,ךעלזײה עלאמש יד ןיא ןוא ןגיוא ענעגױצעגפױא םררק יד
 יד מימ רעגנעל ןוא רעגנעל ץדא למיה םוצ ץגױצעג ,ךיז ןיאה

 .ײז ןיא ןמלאפש עקיטניל׳

 ״ינ ןײז ףי־א מקע־משעג ךיז מאה למעמש ןדפ טאג רעד •
 ״מררא מלאװעג רע טא.ד ןעאלק עטשרעדאפ יד מימ ,ךאדי ןקיףעד־
 א יװ ,לטעמש ןרעניא טײרג ןגעלעג זיא םאװ ״דנבל ױ ןעמענ■

 .םרעפ ־עטלאק רעסיררג.

 לדער א לפעג רעקיטײז א ןופ ןזאלעצגױרא ךיז טאה׳פ
 ״וטש א ,עיעטםניפ ,ענעגיונעגנײא ןעגנאגעג* ןענײז ײז ,ןדײ עכױד
 ןטראד ןוא ,ךיז ןנילק־־אפ ק־־אמ ןופ לקניװ א ןיא ,עדערעשט עמ>

 .םכילע״םולש ערעדנא יד ימז ענײא ץעירשעתעניא ניוט

 רעיד םאװ ,לטעטש ןופ םידיסח עטלא ױ קװעג קנײז סאד
 .ןראװעג םלענ יגאל טינ זיא ינד׳

 ״עג ,ןעלמיה ױ רענידא טנעה ױ טקערטשעגסײא ןנאה ןדײ ױ
 ןזאל־אפ טאה סאװ ,סעד ־אפ העושי א ן־א ךיז ־אפ ףליה ןטענ
 רעדלעפ ױ ךשױוצ ןנעל ןייז ןקױנע קעװא זיא ןוא ןשטנעמ ױ־

 .רערלעװ ןדא
 ,פױ־א טײקױלנ ןײז ןופ טנליהעג טאה ײנש רעקראטש רעד

 ןופ ןסאנעגרעני־א םיא ךרוד ךד טאה טפאשקנענ עלדנש א ןוא
 .טלעװ טײז רענעי-

 ,שטנעמ רעקױענאװ א טק־קענפיורא ךד טאה רעזײה יד עזאפ

 ׳ימאל א טימ לטעטש ןיא ןעמךרעגנײרא סע ז־א יקסװעלנתװ ןאפ
 ,ןגיוא ױ ראפ טדנעלנעג טאה ןםױחה םגה ,טנאה ףעד ןיא ןרעט

 .טײקיטכיל״לנאפש א טימ דלומ ףעד ץא יױש ןרעד ןטביולעג ןנאה׳&־



 ץאלאפ ץא

 .ןטכױלעגפױא ןיא.ד ץאלאפ פיקסװעלבודװ ןאם ןיא *־עפפנעם יד

 ט־לוקעג ,ךעלטעטש יד ן\פ ןגאך ױ ייג ןדײ יך סױרא ןענײז סע
 ״עטײװ רעד ןיא טכיל ,ןקידגנולצולפ סעד ףיוא גנופאיגדאפ א טימ
 קעדש לםיב א טימ ןדא ,ןיז ןשיװצ טדאװ ןײק טדערעג טינ ,שינ
 ןנאלשעגוצ ץא רעוײה יד ןיא עקידנגײװש קעװא המשנ רעד ןןא

 .ןדאל ןוא ךיט
 ״עיאק ,פעקשזאמעלאק ןגארטעג קןיז ןיאה ןגעװ ױ ףױ<
 טימ ןעגנולקעג ,טכאנ ירעד ךדוד ןגױלפעג ,ןענאטעאפ ןוא פעט
 -אפ שעד ףיוא רעטכעלעג ןכעלרעײפ א טימ טנאיעג ןוא ןשטײב ױ

 .סיקסװעלבורװ בוט־סװ׳־ןעילימ
 .ןפמאלצילב ענײז טימ טדנעלבעג טאה ץאלאם רעד

 -ױ ןגױלפעגמורא קנײז פערט עטקעדעבכיוא עפײװ ױ ףיוא

 ״שושעג ,טסעג ױ ןום סדעטופ ױ ןגארטעג ,קירוצ ן־א ןי.דא דענ
 .ן־עדעי דאפ ךיז טקובעג ,עטעיאמשדאם ךיז טעק

 ךעטבעט יד טימ יקםרימאבױל"טשריפ רעד ןעמןקעגנא זיא םע
 -עג ךעלפעה ךעליױג ,טנגענאב ײז טאה ,ץילא ןאפ רעד ,רע .ענײז

 רעטכעט ענײש ױ טשוקעג ןוא ךיז טגײנעג ׳ײז וצ טלכײמש
 .רענניפציפש ױ ןיא

 •־נאל יד טכ־אשעג ןיאה ןלױ עטבראפעגףלידלטסעק ױ ףיוא

 יסע ,םענילאנירק עשיזיוצנא־ס יד ןופ ןםעלש ענעדײז עסײװ עג
 .סעצנאװ עשיטכאילש עיארג טפול רעד ןיא טלקאשעג ךיז ןבאה

 יע־נאל ףיוא ,טנםעעג קנאטשעג ןענײז ןריט עטײדב ױ ןוא
 -ליז ןיא ןײװ ,ןטראט ,עטצריװעג זנעג ןנארטעג ןעמ טאה קל&יש

 .ךעלרעמע ענרעב
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 קלפאג יד םימ היױג ןסעןעג ןענײז עסעדא־ ױ ,סיצירם ױ
 שעד ןןיוא ןיױהװאת פגולעג ןוא (ךיז טהמכחעג ,טנעה ױ ןיז

 .גדאװנסע
 חרוא דעוע&לע רעד .טלי׳נשעג .;טאה רעטכעקרא דעשױײ א ןמ*
 ןביוהעגנא ,ןגיוא עטכאמעגוצ טוה סױא>אפ קנאטשעג י זיא ףלאװ
 ״ירא טרעטאמראם טאה טנא.ד עכײװ ןײז .עלעדיפ רעד ףיוא ןליםש

 ״רעטעײם>אפ ,טנײװעג ,טעלגעג ,.ןגיובלדיס סעד טיט טריפעתעב
 .טײה

 ,ןןראװעג טעײטראפ זיא שאװ ,ןאמערא ןא ןופ הליפת ױ•
 ״...ץ־אה ןײז ןםיישיוא סע טוט טאג >אפ ןוא

 יװ ,עפײטש ןװ? עשי־פ ,ןרעציפא ױ ןעטוקעגנײ־א ןענײז פע
 ןוא עדעײז ן־^םש יד טומ ןליד יד ףיוא טלקניפעגוצ ,רענעה ױ

 י׳כעט ענײש ױ ײז ןנאה סנטײװדעדנופ .ןעמעלא וצ טלכײמשעג
 .ןפודעגוצ סיקפרימאבױל דעמ

 ןשיװצ טײרדעגמורא ךיז טאה םינפ סענעקורט א טימ חלג א
 .םלוע

 ןוא עסײװ .ץנאט סוצ ןדאפ ױ טלעטשעגכיוא ךיז ןב>אה פע
 ןופ קער עצראװש ױ ןנעקטנא הרוש רעגנאלא ןיא קיו־־מ עזאױ
 רעביא רעגניפ־ץיפש ױ דאפ ןטלאחעג ךיז טאה קמ ,רענעמ ױ
 י׳רעײפ ,לדער א ןיא ךיז טײדהעג סאזינאל ,ןעיורכ ױ ןופ םעק, ױ
 -־ביל ןופ לאמוצ ךיז טעקשושעג ןוא ךיז טגײנעג לדײא ךעל

 ■.ןנעװ טפאש
 .לאנקעג א טימ טנםעעג ךיז ןבאה דעמיעלפ ױ

 טימ טצנאטעג ןיאה ־עמעזוב עקיד ױ טימ סעטצירפ ערעװש
 טימ ןעמונעגמודא ײז ןיאה ןליבסנאמ ענײלק, יד ,ךעלמױוחב עגנױ
 ךיז ןסעג־אפ ,ךיז יוצ העמעזוב ױ טקירדעג קראטש ,טנעה עדײכ

 ׳.ןזאלעגפא טינ ןוא קמעלא ןא

 ׳וצ ,־ענסעקרא פעד ־אפ טלעטשענפא ךיז טאה חלג רעד
 ןפל^וו ׳ך וצ רעטנעענ ןעעאגעגױצ רע.זיאךאנרעד ,עלײװ א טדעהעג

 ;ןאטעג גאז א םיא ןוא
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 !ןאפ ,ןלפש דעײא טינ פעפע זפלעפעג ײמ -י

 ,םיא ףױא ןאט וצ קןק א ןזיװאב טאה ףלאװ ד רעדײא ןזא

 ןיז ןקארשרעד תועםשמ ,ןעננאנענקעךא ,ךיג ףיוא חלג רעד ױא
 שיט לקניװ •א ײב ץעגרע ןעזרעד מאה רע .דיױ ענעגײא יר ראפ
 לםיב א ,ןײלא דענײא ןסעזעג זיא פאװ ,יקסװעלבורװ ןאפ םעד

 .שאלפ רעמנפעעג $ ײגי קױעיורמ

 .מצעזעג םיא ןבעל ךיז מאה חלג דער

 ןטלאהענםױא טינ שמימכאילש רעמלא ןא טאה שימ םײב.
 ,זלאה ןפי־א לםעװדעס סאױ טקעמשראפ דגיװשעג טאה רע ,ןאסאפ

 יד ןדײנש קידנעלמדומ ןײג ןעמונעג ץוא רעסעטילפאג טפאכעג
 .זנאג

 .ץנאמ ןופ סיו־א ןענײז עכעלטע

 טנעה עקנילפ עדעײז שמ ,ןגייא ױ טדנעלגךאפ ןבאה ןעידדפ
 ״פאהקלאש מימ ןיז טרעהעגוצ ןוא סרעדעפ עכיױו ױ מגעװאב

 .ןרעילאװאק ערעײז ןופ דײר עגיל יד וצ ךעלעכײמש, עקיט
 :חלג פוצ טגיובעגרעגידא יןיז טאה יקפװעלבודװ ןאפ רעד

 ?סעדאװ רעד ךימ טגאנ סע סאװ ,לרעטאפ ,ןעמ טוט ס>אװ ־־׳

 י ןאפ ,ױדױו נ>אז ״דבושת דט -־
 ״עגביײ־א ״עטסניפ סיא וצ גךיז טאה יקסװעלגודװ ןאפ רעד

 :סינפ ץא טקור
 !?לרעטאפ ,טאג ןיא טינ גיולג ךרא ז,א ,דעבא -

 -׳ענסייא טאה זנאג לי־מ ןלופ ןטימ שטיטכאילש רעטלא דעד
 :ןשימנײ־־א ךיז ןעמ ףײאד אד זא ,ןענופ

 .ןבױלג דומ ןעמ ,ץאנגיא ןאפ ,ןבױלג זומ ןעמ ־ל
 .,טקוקעימוא טינ םיא ףי־א ־־עבאי גךיז טאה יקסװעלבתװ ־ןאפ

 דאפ םיא ןעמונעגנא׳ ,חלג םוצ טקודעגוצ דעטנעענ ךיז טאה דע
 ןעירשעגנײךא ךע טזאה דעױפ ױו דעדעטפניפ ךאנ ןיא טנעה ױ

 :ןיי־א םיגפ ןיא םיא וצ

 !?לרעטאפ ,טאג ןיא טינ גיולג ךיא זא ,דענא —

 טאה דע .טנפעעצ טיױב םיא ײג ךיז ןיאה רענעלזאנ ױ
 ױרע דעד ןא ןאטעג ץעז א ןוא שיט ןוס שאלפ יד טפאכעג

 .טקאהענפא לאמאטימ דעטכעלעג דעד לאז ןיא ךיז טאה סע
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 ״רע ױ ןןױא עועװילגחאם מכױעגמוא על,א ןניליעג זיא קמ
 .דעט־.

 לקניװ רעדנא ןא ןופ •ךיג נףױא זי? יקפדױאבױל טשריפ רעד
 ןקניראב ןעמונעג טאה רע ;ךעלעםירם עטנױושעג מימ.ןעגנאגעגוצ׳
 0יז דע טאה ןעמעלא וצ ןוא ,פאק ןדעייא םיא ןמעלג יןאפ םעד

 .ןפיל יד ףיוא עלענײמש א טימ םעװערעקעגסדא:

 .ןלאפענפאדא זיא שאלפ א ,טשינ־־אג זיא שע -

 .ןליפש טרעהעגפיוא םינ ,טליפשעג םאה רעטםעקרא דעד ןוא

 ״עגפיונוצ ,םײקכײה א ףייאן ןסעזעג ןםךאד ןענייז םדםז־ייילכ יד
 םימ ,סעםאפאק ד ןיא ,םילכ יד רעביא ,ענעגױבעגרעבידא ,עטיעקײה־
 דעד ןעגנאגןעגנא םינ ײז זיא סע .ןעניםש למעזעג א* ױו ,דרעב יד.
 ןיאה ײז .סרעפרעק עגנױ יד ןופ דײיפ ד ןוא ײז םו־א לקניפעג
 ,ןםײמורט ד ,ךרוד םיליהת םנאזעג ,יםילכ יד ןיא ןאם-אפ ךיז

 .ןקױפ ןוא ןלאיפײפ׳
 ״יםש ןראלעגפארא ןין$.ד ןדעציפא .ןעקנױט ןביוהעינא םאה ןעמ
 םלײצדאפ ךיז ןבאה סעםצירפ .רעפאװ יװ ןײװ ךעלשעלפ םײהרעלי
 רעד .זיראפ ןיא ץעגײע ׳־ןעניואװ׳יםאװ ,ןיז ערעײז ןופ םרעדנואװ
 ״עגוצ ט>אה רע ,ןרוביש ןעמונעג ךיז םאה שםיםכאילש דעםלא
 ךעלזעלג יך טרעקעגנײדא ,עצינליםאפ ד םנאה רעד םימ ןםלאה

 :ןעײרשעגוצ קױרעפאה ןוא

 טגעדפ ײביעד ןוא יןרוכיש ןופ םעקענש ׳ריא םםײװ םאוו ־־
 ןעיצפאדא ,ענײז ץנאװ עכארג א ןאם םענ א רעגניפ ײװצ םימ רע־

 םײצ רעך ־אפ םנאה רעטײװצ רעד םימ ןםיגנא ן״\% לסקא ןזיב יז
 :לזעלג יינ אי׳

 זןרוניש ןופ ,סעקענש יךיא םפײװ שאװ

 ״אב םאה לצױפ רעגנױ א .םביל־אפ ךיז ןבאה ךעלדײפ עגנױ
 ״רעדליג םנעה $ך| ןףפ ןדניװשראפ םע יװ ,ײךעלצניקצדאװש ןזױו־

 ןעגנערבנײדא ןפײהעג םאה יקסװעלבורװ ןאפ ־,.עד ןוא .תועבםמ ענ..
 ״אב יד וצ ןבױהעגפי־א ךיז םאה ־ע .ןײװ ןםסםלע םעד ׳ןיױו ךאנ.
 ׳ד דעםסעקדא םעך ןיא ןעזרעד רע םאה לאמאםימ ןוא דעניד
 קקלייא ךיז םאה ןאפ ךעד .םנאמןעך סעפע ךיז םאה רע .ןםלאװי
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 *נאגעגוצ ךעכײלג א זיא ןייא זגסעג יד ןשיװצ ןופ טקתעגםיחא
 :ןײ־־יא 'עלעןרניװ ןיא םיא וצ ןעג

 ?ןאם ,ןםארטעג טינ ץעגרע ךײא ךיא באה -
 :ןײרא ,ןגיוא יך ןיא טןכוקעג םלאק םיא •טאה ףלאװ ׳ר

 .טינ סײװ ךיא ־־'
 ןטלא םיינ געװדײש רעיװאהיל סעד ףײא ? ןםדאד טינ -

 ?םלצ
 .טינ סײװ ךיא -

 ןיא ןײיא קירוצ זיא ףלאװ ׳ר .טליפשעג ןנא־ד עלעםאק יד
 .,םיא ראפ ןענאטשעג יוזא זיא ןאפ רעך .עלעדיפ רעד םיט ריא
 ןרערט ןםי-עג ,טפוצעג ןוגינ דעד םיא טאה סע .טעטנעפעג יװ
 רע זא ,טכודעגסיוא םיצולפ ךיז טאה םיא ן־־א טסוףב דעד ןופ
 ־רענײ: ץראה רעד טימ רעטשלחראפ א עלעפאק רעד ראפ טײטש

 .טנעה ד ןיא
 טאה דע .ץנאט א ןיא סיורא זד? שטיטכאילש רעטלא רעד
 ךיז ,לװיטש עטיור ענײז ןופ קלפאנק עכיוה ױ טימ טםאלקעג
 ןגיוצעיסיוא ,פאק םעד ןגיובדאפ , ךיז ןביו-דעגפיוא ןוא טצעזעגוצ
 ,דאר *־עטיידב א ןיא ךיז ןזאלעגקעװא ןוא ,םלצ א יװ ,טנעה יד
 ןצעז ןעמונעג יעדיװ לאמאטימ ןוא סיפ יד טימ ךיג ,-ךיג טלםאלפעג
 ״אס ןוא טנעה ױ טימ שירעגנױליואװ קידנםאלקוצ ,לװיטש ױ טימ

 .סקא ןא יװ קידנעפ
 םעד ןנעגעגוצ ,םיא םורא ןבילקעימורא ךיז .ןנאה טםעג יד
 ־ײירעד ןוא ,טפאשעירעב ןײז קױניעדנואװאב ,טומ״שטיטכאילש ןטלא
 •ףראד ם$װ ,ץירפ ןטמעראךאפ םעד ,סיא דעביא ךיז טהמכחעג

 ■.ןשיט עדמערפ וצ ןעמוקנא
 רעד טימ קמונעגמורא ,דאר • ןיא ןענאטשעג זיא יקסדימאבױל'
 א ט־מ ,דעקנילופ א ,רעטםגנך רעד ,רענײז לרעטכאט רעטסנעש
 ״כאט עכעלךע סאד ,טסואװעג טאה יז .ןפיל יד ײב ןכײצרעטומ
 ■״כאילש ןפיוא קױינקוק ,ןעלכײמש ףראד קמ זא ,סיקפרימאבױל רעט
 *׳נורװ •ײב טנײה טוג טינ טליפעג ךיז טאה ד רעבא; ,שטיט

 יטוג טינ ךעליײרג ,ןיקסװעל
 - יקךאיװאדעינ :
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 ץפ ןױש ,דעקיאטש פצנאהעצ ךיז פא.ד שפױנכאילש רעד
 ןוא םאק פעד ןזאלענםא־נא ,טוט ־ע םאװ ,טםי־&װעג טינ תוחביש־
 טסעג יד ךיז ןיאה םע .עלדישאדטפ א ױו ,טנעה יד טיכ ןפראװעג
 ׳ימודא ןעטונעי ךיז טא״ד קמ ,סאדדדאפ טװנ טרעיקעגםא ם־א ןופ
 סעפע ךיזי ןיזאה טםעג יד .ליטש רצ ן־אוועג זיא לאזי ןיא ;ןקוק
 -עצ א דיט רעד ײב ןענאטשעג זיא שע ...ןדיױ ןופ ןטלאהעגנייא

 .עלידיק ,ױג דעסעװדא־ב רעטלטאפ

 ,ןגיוא עטצאלגעגפיוא טיט סיצױפ ױ ףי׳א טקןקעג טאה רע

 לקניפ א םיא ףי־א טאה סע .התטש עסיתג ױ ןענאטשדאפ טינ־
 צאיד סע ,ץעי־א עשרעייױו עטקאטעג ןופ ןטנאילידב טימ ןאטעג
 דעד טםאכ־אפ טאה סע ,טנעה ױ ןופ דלאג דעד טנעדבעגפא* םיא־
 עלױיק דעטעדאיעיפא רעד סיאװ םיןק ,ןראװעג טדנעלבדאפ ,םעטא
 א יןד רע טאה טנעה עגנאל יר״ טימ .ךיז .רצ ןעמןקעג זיא־

 :עמיטש דעקידעזײה א טימ ןבױדעגנא ,ןאטעג ץאןק

 ״ירב ,םלצ ןופ ןנאךקעגםא־א זיא םוזעי ,עניימ ,ךעל־עדױב -
 ןעניימ ךעלדעד

 שטיטנאילש דעטלא רעד .םוטש ןענאטשעג קנײז טסעג ױ'
 ףי־א פאק םענעפ־אװ־אפ ןמימ דדע דעד ףיוא ןגעלעג ןױש זיא־
 ױא ןעמ .טקוקעגמוא טינ םיא וצ דעיא נךד טיאה רענײק ,ףיו־א-
 •׳כעלײק טימ ,םאק ףײא פאק ,סנטײװרעדנופ לשיב א ןענאטשעג

 .ןעמעטא סוצ טפול* טלעפעגסיוא טאה סע־ןוא ןגײא _ עקיד־

 :םיורא בוטש רערעטסניפ א ןופ ױו טדערעג טאה עלױיק

 םיא ךיא יאה גאט ןקידגגערא ןיא ,סעל ךיא דו ױזא -י
 געװדײש דעיװאהיל םײב םלצ ןופ ןנאךקעגפאיא דיא רע ,קזעג

 ,נעל ךיא יװ יוזא ...טלעוו רעד דעביא קגנאגעגקעװא זיא ןוא.

 ..־.ענײמ ךעלועךױב
 .טמוטשעג ןנאה טםעג יד .טמלצעגרעביא ךד טאך רע ןיא ׳

 ״־אב םעד ,טנאדטאב םיא טאה עקיטולבטלאק א עטצױפ ערעװש א
 לאמאטימ ןוא טנעקדעד עטשדע ןד פיא טאה ד ,קלױיק ןםעוז

 :טכאלעגדעדנאנופ קןד ד טאהי

 זױג״ךאב דעד ךאד זיא םאד ,.דיאי ןטקוק סאװ -
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 ד רעצישאיטאג רעד ,טםאכעג חלג ךעד ^ךיז טאה טלאמעד
 ןןפ שיהא ןפיל עױלב עטעמעשטשראפ מימ ךעכיילב** זיא רע
 ־רעד ןדא ױג־ךאב םעך וצ ׳ןעגנאגעגוצ טראה ױא ,םלוע ןשױוצ

 :ןקעלפ עשיור ןעמוקאב טאה פינפ רענעקורט

 !?שאג וטםרעשסעל שאװ ׳וד —

 שאה עליריק .ײו רעביא ןאשעג גײב,א קןד ןבאה < שםעג יד
 3״נײפ שאװ ,ןענאטשראפ טינ ,יאיהעג קוק םענעשפעש א שיא ףױא

 :חלג רעד ,טימרעך רע

 ?,ךיא ־־
 ׳:ןעדשעגךעדנאנופ ךיז טאה חלג רעד ןזא

 ןיוג״ךאב ׳וד ,שאג טכרעשסעל וד -י'
 ?ן יא -י

 ־רעכעלזאנ יד ןדפ ,ןדנוצעינא גנולצולפ ןיז טאה עליריק ןזא
 א ןופ ןיור רעד יװ ׳םעטא רעד טראפשעגסױרא פיא ײב טאה
 ״ניפ ןטימ־ ןעלטײט ןעמונעג ןוא ךיז וצ ןעמוקעג זיא רע .ןעמיוק

 :חלג ןםױא ,רעג
 ״•אפ ,וד ,טאג טרעטסעלעג טפאה וד ,לרעטאפ ׳וד —

 גטפײטש
 ףיוא ןיז ןםראװעגפיורא ןיא טעװעךעגפיוא ןיאה טסעג יד
 ־יד טימ טרעטיבראפ ןכיוטשעיפא ײז ןופ ןיז טאה דע .ןעליריק
 ףי*א . טלקײקעצ ןיז טאה םלוע רעד .ענײז פעצײלפ עקױנכאנק
 ןגיפשעג ןוא ןרעדנא שעד רענײא טקיטשעג ,טלרוטראפ ׳דרע רעד

 .ןײרא םינפ ןיא שטיטכאילש ןטלא סעד ךארג
 ״עגפזא טײהרעליטש טאה שיקשריךאבױל רעטשאט עגנױ ידי

 :טײז א ץא ןעלױיק טדיפ

 -ראפ ןיד ןלעװ ײז ,עקינײד יד וצ ,עקשילױיק ׳ײג —

 ײד וצ ןעמוק ךיוא לעװ ןיא ׳ ןעמךק ךיוא לעװ ןיא ןוא ...ןעתה
 ...עקינייד

 רצ טא.ד .ין ןוא ׳ טקוקעג ןקארשרעד דיא ףױא טאה עלױיק.
 פיא טאה יז ,ןענײװ וצ טאטשנא ׳ טלכײמשעג טגערעגפיוא םיא
 •פאכ א םיא יז טאה לאמאטימ ןזא ריט רעד וצ טדיפעגפיורא

 טנאה רעד טימ ןאטעג
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 ״.םו}ל ,עקשילידיק. יםןקי -
 -־י^יפ יד -.עלע׳יאק ױ ןאטעג ץעז א קידאר־גנ ןנאה םע ןזא

 ן:י־ב םעד טימ ןםירעג טאה ףלאװ ״ר .םלוע ןיא ןײרא ןענײז םירמז
 .טםעג עקידנגיל ױ ןזפ םעק ױ רעביא ןעגנאגעג ,סענורטפ ױ רעביא

 לדעמזעלק ןױלקי א .ןזאלם־־רפוש רערעמםניפ א טרעהעג נךיז טאה םע
 יד ״־אג מימ (םאיד; ,ןרעיוא יך רעייא זיג ,טו,ד רעטראה א טימ
 ,טײמו־ט ןײז ןופ רער ןגנאל םעד ץזאלעגכיד־א ןיא ןגיוצעג תוחוכ

 ״יא טירט עשךענלעז טימ טזײרפשעג ןדא ןקאב יד ןזאלבעגנא
 .טסעג יד רעב

 .ןרופ ױ רצ ןםיורד ץאטעג ף-אװ א ךיז טאד ןעמ

 ןיאד ךרעפ עטעשױעצ ױ ,ןשטײב ױ טקאנקעג ןבאה םע
 ״לפענ ױ רעביא סעקשזאמאלאק עגנירג יך טימ ןאטעג זאל א ,ךיז
 עטלודעצ יד ,טכאנ רעד .ךרוד םעטפאר ןגיולפעג ,רעדלעפ עקױ
 ךיז ןםירעג ,טגאלקעג ,רעדײלק יד ךיז ןופ ןפראװעג ןבאה טסעג

 י .ףליה ךאנ ןעױשעג ןדא ראה יד
 .ןדאװעג םלענ טכאנ דעד ןיא זיא םיקסרימאבױל רעטכאט יד



 ךורפש 8

 וצ טאטש ן>כ ׳דנאל וצ דנאל ןום שמ ,דוד־ןכ ,דע ןראז
 :ײז וצ רע טגאז ,ןשטנעמ טנגעיאב רע ואװ ןוא ,טאטש

 ?ערעדנא יד ענײא ניל ררז טאה שאווראפ ,ןשטנעמ -

 .עייל ןופ טינ סײװ גיאב דעד ־־•

 ♦עניל ןופ טינ פײװ דלעפ סאד -



 יקםװעלבורװ ןאפ ןופ ןײטשוצםױא טאה עלעפמױ םאוז

 חעדמעיעװ יד .רואכ רעד ןנאדנעמרוד טרר מיאה סע ןיען
 •״יורעג *־עסצענעגכרוד א סאה דלאװ רעד .קנאטשעגפױא קנײז

 .ןגײװצ יד ףײא ןעננא״דעג ןענײז לפענ ךעלקיהש. ,טדעכ
 טאה׳ס ,סעססוק יה יןשיװצ ןופ ןנאךקענסייחא זיא עלעםמיג
 ״עג ךעלטפיופ יה סימ ךיז סאה רע ,םלעק ןופ םלסײרסעג םיא

 ■.טצענעגעג ןוא ןגיעא ענע.פאלש-אפ דז ןניד

 *אב ןופ ןעגנילק ןיא ןעשםפיפ ןירדעיגא טאה זארג סניא

 ײידנגך*מירפ ״עשי-פ רעד ןיא ךיז טאה םײװ ,םײװ .ןשינעפעש
 טאה קמ ,תועסשמ :קעה ן*ס יױעפאלק א םרעהרעד ספול רעק

 .דלאװ םעד סקאהעג סיױו ץעתע

 -וצ סאה רע ׳,ןצ-אה ןםי^א קירעיורט ןראװעג זיא ןעלעפמיג

 טקאה״ןעמ ,א :סכך*הענוצ ךיז ,ליומ פוצ לדעגניפ םאד םגײלעג
 <קג ןוא עקשזעסס א ףיוא סעװעריקראפ ךײלג סאה רע זדלאװ סעד

 גנאב ױזא םיא סאה סאד סאװראפ .ןהחמש, ,ר וצ ןפױל ןעמונ
 .ססואװעג מינ רע סאה ,ןאסענ

 ■ײשועספ וצ עלעקשזעסס ןופ םעטא ןא.ןםאלעג זיא עלעםמיג
 ײסיורא םיצולפ םיא זיא רלאװ ןופ שינעסכידעג רעד ןיא ,עלעק
 ,סיה״ןהז׳ רעדעפ א סימ יקםװעלבורװ ןאפ רעד ןגעקטנא קגנאגעג

 .ןפאלעגכאנ םיא ױא מנית רעך ןוא
 ,סײז א ןא ןגארספא ןעמונעג ךיג ףיוא ךיז סאה עלעםמיג

 :סלעסשענפא דעיא סיא סאה ןאפ .רעד

 ? דלאװ ןיאי אד וססוס םאװ -< '

 ו ןאפ ,סשינראנ —



 ? טשיתאג גיפײה סאװ

 .ךיז יוזא, ׳ןאפ ,טשינ־״אג פא —

 ?וד ,דלאװ ןייא זןלאװ א ןםירעצ אך שע שאה רעװ —

 .!ןאפ ,ךיא זנינ —

 - ?רעװ —

 ♦וק א —
 ״טינ רעה ךיא —

 יןאפ ,המהב א —
 ךיאה ײז תעב .שזנעפ עסײה ראפ א טפאכעג טאה עלעפמיג
 ןפאלענכדה םיא זיא ,ןךאב ענײז ףױא ןדניצנא שײב ןזנלאדעג ךיז
 םענ א ךיז םא-ד ־ע .טיםעסיטנא ןא ױא שאד וא ,ןכנאדעג רעד

 :ןגאלק קמונעג ן*1א ,ןךאב יד ראפ ןאזבעג

 ערעײא ןםירעצ טאד רעװ ?ןאפ ,ךימ דיא טגאלש םאוו —
 ז ? טינראג ןיוש ךיא באה טעברא רעדנא ץיק יףלעװ

 י׳סוק יד ן*א ןכאןקעגנײדא ץעגרע ךעבא ןיוש ז־א ץױפ רעד
 טאה םיא .געװ ןטימ ןפיול ןאטעג זאל א ךיז טאה עלעםמיג .םעמ

 רע שאװ םיוק ,ךאנ םיא טנאי ץירפ רעד זא ,מכודעג ץלא ךיז
 ףיוא טצעזעיפא ךיז רע טאה ןמײ־אד ?קעה א ןיא ןפאלעגנײרא זיא
 טמעסאעגפא יױפ ,םײװש םעד לברא ןטימ'טשיװעגפא ,שטי־אק א
 .פאק ןיא קנאדעג רעפראש א ןלאפעינײא סעפע םיא זיא ײברעד ןוא

 ןוא ריפאפ עלעקיטש א טימ לדעײלב סאד ןעמונענסיורא טאה רע
 .קנאדעג סעד ןביױשדאפ ךיז ךעמונעג

 עדליװ רעײהעגמוא טימ ןםירעגםיורא ךיז טאה סעטםןכ יד ןופ
 ןוא פאק סעלעפמיג י־עביא ןעגנורפשעתעבירא ,לזעה א ןעגנזרפש
 טא ןוא טנוד י־עד ןפאלעגםיױא שינעטכידעג רעד ןופ זיא ךאנרעד
 י־אטשעגפיוא ןיא עלעפמיג .אד ךעךיװ יקםװעלבזװו ןאפ ןיוש זיא

 :ךוט א יװ ךײלבךענ

 .ו׳דלאװ ץא אד וטםוט סאװ —

 וןאפ ,טשינראג —ו

 ? טשינראג ,טסײה סאװ -ו

 .ךיז יוזא ,ןאפ , טשינ״אג טא —:
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 ■ £א,ד דע .שטעפ עכײה יױוצ ךאנ טכאכעג טאיד עלעםוציג ןוא
 ,קעװ טינ ףבית זומ ןעמ זא ,םריםשעג ,טקץקעגמוחא טינ ךיז

 רעד .רלאװ * טנופ שינעטכידעג דעד ןיא ןאטעג זאל א ,ךיז ןוא
 .םיא וצ ךיז ןאטעג םענ א ןיא לןעה םעד ןזאלעגםא טא,ד טנוה

 טעװ רע ;א .םשה״שוךק אלמ ,עלעםמיג ,ןםאלעג זיא רע
 ץא טעמעשטשעגנײא ךיז טאה טנויד רעד רעיא ? ןלעטשםא טינ ךיז

 ־ױא םאװ ,יד ,זײה א טםוצעגםא־א םיא טאה ןוא סעקטיל ענײז.
 •״עפײ־טוגי טימ ןיא טלקנע־פשאב ךעלעקנערפש טימ ןעװעג לאמא

 ןם,אלעג ,טלעטשעגםא טינ ךיז טאה דע ־־אנ ,טלפײדטשעג ךעל
 .ןהחמש ׳ר וצ ךײלג

 .עפולאכ יד ןעזעג ןױש ךיז טאה ןטײװנופ

 ־ריט רעד וצ ןםאלעגוצ תוחוכ עטצעל יד טימ זיא עלעפמיג
 : ןטכיופ יד טימ ןצעז ןבױהעגנאן ןוא
 יטעװעטאר ,החמש ׳ר -

 •״י׳עג .קןור ץנאג ןסעזעג עטכאלפ החמש זיא קיגײװעניא ןטראד

 '.:ןאטעג גערפ א רע טאה טײהרענעסאל

 ?זיא פאװ ־ד

 ןאד ןױש ןענײז קנאטעאפ יך *.דחטש ׳ד -
 •החמש ׳ר ,ריט יד ןאטעג ןפע ןא ךיג ףײא __ךיז טאה פע

 טינ ןוא טיוט טינ ,ךעטלדוקעצ א ,ךעכײלב א ןםאלעגפיורא זיא
 .קידעיעל

 ? ןענאטעאפ יד קנײז דאװ ?דאװ -

 -ג׳־טיל עטעקאנ יד טימ ףאםאלים םעד ,.ןעזרעד שיא טאה רע
 ךױ ןוא למינפ ןשלגיופ םעד ףיוא קעךש שעד טימ ,ןזיו-ד ןא סעק

 .טקיוךאב

 ?טרעה ריא ,החמש ׳ר ,ןײאךיז טרעה ־־'

 ן־פ ןעגנאלק עפמעט יד ןגאיטרעד ךיז ןנאה סנטײװדעדנופ
 ע־עײז כאװ ,ךעלעגײפ ץטר־אד ןופ ןגיולפעג קנײז סע .קעה יד
 ןאטעג רעק א זײב טאה החמש ׳ר .ןראװעג בורח ןענײז ןטסענ

 -*ךאפ טימ ןוא טכיא-דעגוצ ךיז טאה ,כנוטכיר רענעי וצ פאק סעד

 :טגאזעגסיורא ןםיל ענעסיב

 זםיא ףײא ך*י ־עןײב א ,הולמ רעד יול -י



 9 ץיךא ברןפש ןיא ,רירוצ ץירא ייע זיא מירט עיעװש טדנ ןוא
 ״עג זיא עלעפמיג .לגיר ןפױא ריט ױ ןךיז רעטניה פקאהראפ.
 .ןרעק וצ ;ך.יז ןיהואװ פפואװעג פינ ,רעפפעלפעג א ןייפש ןבילב*

 : ןיױא ידיפ ןיא ןהחפש ,ר וצ פפאלקעגנא קיפכיזראפ פאה רע־
 ?ןזיוה ך*פ א ריא פאה רשפא ,התמש ׳ר -

 ?-ענײמ פנא־פ ,ןזױה ןא ןײג פינ פסנעק -

 *אלשעגוצ יעפײרב דעד ףייא עלײװ א פקןקעג פאה עלעפמיג
 ױ ןיא פנעה ױ פקעפשעגנײ־א ,ןעװעג שאומ גךיז , ריפ רענעג׳י
 פלקניפעג פאה געװ רעד .דלאװ ןפומ קעװא זיא ןוא סענעשעק

 ׳:ןעגנוזעצ .ךיז פאה עלעםמיג ןוא ,.יופ ןופ.

 /ייראפ לרעיופ א פדאפ

 ? ״עיטעװס.אנ שפאװושט אשט״

 :ײרב א וט ץוא פינ קןץא סיױז

 •...עיטעמ עיטעפ - ?עיפעװס

 לזערג רעדעי .ךאילש ןטײרב םעד ףיוא ןעמוקעיסיורא זיא רע
 לאמנײק ,פײקפנייפ רעקױנענײאב רעד ןופ -פעכושפעג ךיז פאה־
 פנאפשעגקעװא י פאה רע ,קמוגעצ פיג ױוא קניגאב א ם,וא פאה-
 ןעגנוזעג ןוא ,קױנעײג פלצנעפעגוצ ,געװ סעד ךעביא קידרעפאה'

 .רעײגקױײל סעך ןופ דיל סאךי

 -אל םעניילק, םעד ןפארפעגנא ײע פאה דלאװ ן>ב געךב םײב

 וצ ןעירשעג י ןוא קנאטשעג ױא עלעדײ עקיצראה סאד .לקינװאװדעמ'
 :סעפסןק ױ..

 ^.געװ רעד זיא אד־־א־־פא ,רעהא ,לדײמ ,סױרא טײג ־־־

 ,ןעלפקא ױ ףױא עלעקעפ א פימ , לדײמ ינױ ץראװשזאךוא
 פימ פאה לקינװאװדעמאל שאד .ןבארג םעד קגנורפשעגרעבירא זיאי
 ,ריא י פרעדנואװאב ןוא ,ר.יא ףיוא פקוקעג לימ ןםיוא ץכעײפש־

 .פפאשעירעב ,סעלהאל

 עלהאל .ןפילבעג ױ ןעלעפמיג ײב ןדנוצעגנאי נךיז ןבאה סע
 ןזאלעגםארא פמעשראפ ןיא ןאפעג קוק א עקנילאװאפ םיא ףיוא פאה
 -עג ,זיוה םעד ראפ ןאפעג פאכ א ךיז פאה רע ךגיוא יד ןכירובסי
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 ןניטכױראפ ןוא ,דדע ױ טנפעעג ,ךױ טאה םיא דעטניא זא ,טנײמ
 ^יוק רעקױנעילג יװ טיור ,הײו א טימ ,ןעגנאגעגוצ ריא וצ רע זיא

 :טלעטשעגראפ ךיז םאה ךע

 !ןאזנבײל שמיװאמארנא לפמיג ר״ד -׳,

 ^ױה לקינװאװדעמאל פאד .טנאה ױ ןיעגעג שיא טאה עלהאל

 ןעלהאל ץפ טײז רעטײװצ רעד וצ ןםאלעגוצ זיא ,ץעװעג אמט
 ,ךעלעגײא ױ טימ ףי־־תעיקת שעד ןיא ךיז טעמעשטשעגנײא ןוא

 ןײמ ןיא ךימ טעז דיא ש>אװ ,ןילײרפ ,עאב רימ טוט סע -
 ...םױטסאק^טעבךא

 שאד .םערא ןרעטנוא לקינװאװדעמאל סאד ןעמונעגנא( טאה עלהאל
 ןעגנורפשעגוצ זיא רע ,אברדא ,טרעװעג טינ ןןיז טאה לקױצ
 ןיא ןלייסנאמ -אפ ױ טא ןשױוצ .גנאג ו ריא ןופ גנאזעג־ םזצ
 ^עג ,ןסאלעג קגנאגעג זיא יז ,טוג ןךעלײרג ןעװעג ןעלהאל

 :טדעדעג טאה עלעפמיג .טלכײמשעג ןוא סיא ןום טכארט

 ■־־אלוקיעפק - טעטילאיצעפפ ןײמ ױא ,ךעלטנגײא ,רעיא -
 *אי שעטסיס רעשיפאכאליפ ןײמ טימ יאה ךיא .ןטפאשנסױו עוױט

 סעטארקאכ .טלעװ י־עד ןופ רעקנעד עטסערג ױ ןגע-פוצפא ןזיװ
 -םעך דעביא ןניו,־ױ,עד טנאקעג טינ ךד טאה רע ,סאנעלאב א ױא

 ...דמלמ א ױא ,דיא טעז ,טנאק .ןבעל ןלאײצאם
 ?טדערעג ל$טא םיא טימ טאה ריא -

 .?ןטנאק טימ -

 ?לימ ןיא טנײאװ סאװ ,ןשטנעמ סעד טימ ,ץײנ

 -יעב ד .ןעינעב ׳ר טימ טדערעג באה ךיא יצ ,טנײמ ריא -
 •׳ניא עפיװעג א טציזאב ךע סגד ,קנאטשעגפא דעײז זוא עינ■

 .שינעטנעקרעד׳טלעװ ראפ עיצךט

 ,דלאװ ןרם ןטײז ױ ףיוא סורא ,ךיז טקרק עלעפמיג ןוא!
 יװ קיײיינ ,עלעקניװ א ןיא ןפױלפא ץעגרע עליױו ןא ףױא זומ רע
 רעד ןיא ןיירא ךיז טפאכ ןוא גניקידלושטנא טעב רע .ןבעל סאד
 קױנעמ־קניױא"״גאט דעבלא-ד קװעג ןיוש ױא םע .שינעטכױעג
 קירוצ טלאװעג י,קע־־,ש א טליפרעד דע טאה ,שינעפיט רעד ןיא
 שיוב א רעטניה .טעפש וצ ןעװעג ז1א שע דעבא ,ןפיולפידדא

 ^טיה ןיא -עדע־כ רעד טימ יקסװעלבורװ ןאפ רעד ןענאטשעג ױא
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 ;אד על;;־:מיג .עיחאעמש א יװ זנלאק ,סעצײלפ ױ (ףי%ז סקיב העד־

 :עמימש יד ןראלרא,פ,

 ? דל#װ ןיא ןאד ומסיומ סאװ —:

 .זפײיװש עלעפמיג
 ?ומפגײװש סאװ

 .מגײװש עלעפמיג

 ׳?דלאװ ןיא ףלאװ א ןסיךעצ ^ד פא,ד דעװ -׳
 .מגײװש עלעפמיג

 ?עקאשחאנ ,וד —

 .ןפגײװש עלעםמיג
 ?רעװ -

 .מגײװש עלעפמיג

 זפינ ־ועה ,ךיא ־-־
 טנאה ץשיװצ ןיאה שינעמכױעג רעד ןיופ לקנוטעג סעד ןיא
 ״רעד מאה עלעפמיג .ןעקנופ־־ראםסאפ׳ טצירפשעגסיורא קאנ ןוא־
 ן*א ,ןניעדאנ טינ רע טעװ ןקסװעלנורװ ןאפ סעד טאו זא ,טריפש־

 ,רעמסואװאנמוא ןא ,דחפ ןימ.יעדנא ןא דאג ןלאפאנ ם,יא זיא סע

 .קעטש ױ מימ ןוא דרע רעד טימ טנעװעגפיונוצ זיא סאװ ,דחפ א

 .ןרױפ ןניוהעננא ןיאה זאנ ץיפש רעד ןוא רענײז ןנדאש ץיפש רעד.■

 ןופ ןעיױש ןעמינעג ,ןפיול ןאטעג זאל א ךיז רע טאה לאמאמימ
 א ןיא ןפאלעגמױא זיא רע .טסוק וצ טסוק. ןופ קנני־רפש ,קערש

 .טנעה יד םיא וצ ןגױצעג ןוא ץױפ סודא לרעריל
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 תוריפס רשע יד

 ןופ דוס סעד ןיא ן&לעװ ענעלאטסךר רעסנמוט יד ״ע,דו
 ״דארא ןיא דאר א ׳ןיז ןיא רעביא ןיז ןסיג תוריפה רשע יד

 .ןרעסאװ ענעדײשראפ יװ.
 סאװ ,טכיל סאד ןלײמ קנאילימ־־יליוכ ףיוא פא טלאש פע ןוא

 .רערעדנא דעד ןיא ס6עװ ןײא ןופ רעביא טײג

 ןיא פענײז נעװ פעד טינ טסײװ שטנעמ ,*ענעדאבעג׳ ןךל ׳עדו
 .סױדא לאז רע ןענאװכדוד ןוא ןײרא לאז דע קנאװניופ ,תזמלוע יך

 ״ךיי״ד רעד ןיא ןוא :געלירעד ןיא ןלײמ עקדפכיל קנאילימ״ילימ
 .שטנעמ רערענאמ ,רעצראװש א זבכךר ײז ףיוא ןוא

 ןיא טלעװ ןײא ןיפ טנעװ עקידנעקנאלב יד ףױא טרעטעלקי. רע
 טיױב טנפע ׳ ןרעיוא עסיהג ענײז סױא גײב א טום ,רערעדנא רעדי
 .ץ־עשאװ עקידװעכנילק ענעדײש-אפ יד רעביא טכוז ןיא ןגײא יד

 רענײןר ׳טינ םיא טרעד רענייןר ,טינ רעניךר - סיא טרעה סע רעװ.
 .טינ םיא ט רעה

 טינ ׳טלעװ רעסױרג ײ;ד ףיוא אטיג רעניךך ױאי סע ׳עדו
 .לאוג ןײק טזינ ן־א יבװק ןײק טיג ,'לװײט ןײק טינ ׳טאג ןײק-

 ןלײמ ןענאילימ ףיוא ןעלקניפ ׳ ןטכיול תומלוע ענעדאטפױק יד
 טימ ןא טפאלק שטנעמ רעצ־אװש רעדע.>אמ רעך ןוא ׳ןלײמ דעביא
 ןוא רעיוא סעד וצ טנײלי ׳טנאװ דעקידקקנאלבא ןוא טנאה רעד

 א טימ םיקח־מ עטסקױװעכלול יד פא סיא ןרעפטנע סע :טכראה
 .טײקטסופ רענײש א טימ ,טיףריד ייל־

 .ף־סףיא ןופ דוס דעד זיא סאד ׳סײװ ןוא ,עדו
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 זא ,ךױא טהנעט רע.ןוא ,םיא וצ טמוק עלהאל
 טכערעג זיא עלעפמיג

 כוטש פעינעב ׳ד ײב ץענאפשעג זיא לקױװאװדעמאל שאד
 פאה יז ש$חו ימנעה יד פימ קידנטעברא ,קלהאל ןזיװעגנא ןוא

 •,ןײגרעטנוא םײב ןטלאהעג ןױש טאה גאט דעד .ןאדפ וצ

 ךױ טאה יז .לאמעלא ױו רעכײלב ,סאלב ןעװעג זיא עלהאל
 ןקידעפאלק א טימ טניוטשעג ,סקוקעג ,טנגעג םעד וצ טרעהעגוצ
 ,עלהאל ׳יז רעיא ,זנבײדטעג יז סאה לקינװאװדעמאל שאד .ץצראה

 ךאג דשפא יז לאז :ןט־־אװפא טלאװעג ,טרעהעג טינ םיא טיאה
 טינ טפירדרעביא םיא וצ ד לאז רעשאט ,ןגהאמ םיא וצ ץיגניױא
 ־זיא עינעב ,ר זא ,טרעלקרעד לקינװאװדעמאל םאד ?ןעמוקניױא
 ענעפא טימ קמענפױא ריא טעװ .עינעב ׳ד ,ןשטנעמ ערעזנוא ןופ
 ״דיא טאה רע ןוא ,ײעכיז ןײז ןױש יז געמ םעד ףױא ,טנעה

 :םעך$ ןדעטניא ןאטעג פינק א ,קינהרבע־׳לעב רעד

 חד ,עקײטלוה ,וד —

 ־יד ןשיװצ ץרזאװעג ןעמונעגניױא ױא לקינװאװדעמאל סאד
 ליפ טאד רע ליואװביוא ,תװינע רעסיתנ ןײז בילוצ ראנ םיקידצ
 •א יװ ריא םורא ןםאלעגמורא זיא רע .רעבײװי וצ ענונב מקידניזעג

 ־זיא ,ןעמןקוצנײ-א טגעװדעד ףופ־׳לב־־ףיפ ןיז טאד עלהאלי .לדנעה
 ״ראפ ,ריט' יעד וצ סעצײלפ יד ףױא עלעקעפ סעד טימ קגנאגעגוצ

 *יקעגכױא לאמאכאנ ן־א לגיר םעד ןאטעג בידד א יז טאה קיטכיז

 עכאמעג דיא וצ ט^ה דע .לקינװאװדעמאל םוצ םינפ סעד טעװער
 :טנעה יד טימ

 ;עלע־אנ ,ץױא ײג , ייג ־־
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 טימ טקעמשעג אר טאה שע .זירהדיפ ןיא ץי׳י־א זיא עיל״דאל
 ןיאה שינעלקנוט דעד ןיא .רעדאק םימ ןוא קעז עמליופעגדעניא
 העדער עמלא ,ןקלאב ןי׳ם סענעװדעב ײז ףױא ,ןביוא ןעזעג ,ךיז
 יז .עהזד א ןעגנא׳דעג זיא מנאװ *־עד ףיוא ,ענעיאלשעימורא מינ
 עליטש טימ ׳בי,טש דעד וצ טרופ שאװ ,ריט יד ןעחעד טאה
 םעד ןאט? וצ גיוה א טגעװרעד טינ ךיז ,ןעגנאגעגוצ ךעלעטירט

 .גנאגניחא טײב יוזא ץיםש ןנילבעג ןדא לגױ

 זיא ביטש ןיא :ריט ױ טנםעעתעדנאנופ יז טאה לאמאטימ
 ״ערג ק־אצש טײצ ־עד ־אפ זיא ןװי־א רעד .לקנוט קראטש ןעװענ
 טכוזעג מיא טאה יז ׳בוטש עבלאה א ןעמונראם ,ןדאװעג רעם

 ...שינעלקנוט רעד ןיא

 ןבלאדעג ׳לצעלק א ףיוא עלעקניװ א ןיא ןםעזעג זיא עינעב ד
 טימ םאק רערעװש רעד ןוא ׳ינק יד ףיוא ןכארבראפ טנעה יד
 רעד ףיוא ןעננא-דעיםארא םיא ײנ זיא דראב דעטאװענעטלאק רעד
 מ .העבש ןשע'.עג זיא רע .טםורנ רעקיטאלב ,רעטנפעעתעדנאנופ
 יװ ,טכארעגיצ ,טנפעעג ,טכאמעיוצ ךיז ןיאה עניד ןםיל עבארג

 עקיצנײא ײז ךרוד טלקײקעגפיודא ןיז ןבאה סע ןוא ,שיפ א ײב
 :דענײטש ױו ,עקינאמ ,ענטעמאה רעטרעװ

 •״עג - עלעפמיג רוחב רעד ...דרע רעד וצ ךיא ײג טא -

 • ...טאג ץיק אטינ זיא שע ...טכעד

 ײב ןעמונעג ן־אר׳ס ,טנאװ ןא טפאנעגנא ךיז טאה עלהאל
 -עג ײרד א םיצולפ ךיז טאה בוטש יד ץוא ׳ינק מ ןדעטיצ ריא

 ןגיולפעגמורא ןענײז ךעלעטניפ עפײה .פארא ךאד שעד טימ ןאט
 ןלאפעגפארא ץא ן־אװעג ־עװש זיא פאק דעד ,׳ ןנידא מ ראפ
 דעד ףיוא טצעזעגפאדא ךיז טא,ױ יז שאװ םיוק ׳טײז א ףיוא

 .טנאװ דעד ײב טראה קנאב

 ׳כרוד ׳ ןני־א יד ־אם טבעװעג ךיז ןיאה שינרעטסניפ רעקיטש
 ״עג ,ט.*אנענ טאה ןצרא׳ד ןיא ןוא ׳ ןקעלפ עקיטכיל טימ טלקיװעג
 טלאװעג שעםע טאה יז .גנולפײװצראפ א ץוא טײקרעטיב א טגאנ

 :טנאקעג טינ ןוא ןגאזםיורא

 זרעכאװ לפיב א רימ טיג -
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 '׳יםױא .ךד רע ט$ה ,רעפאװ טעב קגנ ,טרעהרעד טאה עינעב ׳ר

 י׳אטשעג זיא שן>ױו ,רעפע םענרעצליה םוצ ןכאףקעגיוצ זיא ,ןביוהעג
 ן־יןעלהאל ןנארטעגוצ ןדא ןבירדע>בױא םךך םיא ,ןוױוא םײב יעב

 םימ ןעלהאל -אפ שיצ ערעגנעלא יוזא קנאטשעג זיא רע
 ןרא םנאה יד ןבלוהעגפי־גז תוחוכ ןא םאה יז .רעםאװ רעםע םעד.
 רעיא ,ןגײא יד ןאםעג ןםע ןא ,ןיױא רעמע ןכעד ןיא ^רעטשעגנײרא
 ךאנ ךיז םאה םאיל רעד ,םכאמעגוצ רעדױו יץז ־ייז ןבאה הלאב

 .טסורב רעד ףױא טזא,לעגפאיא דעפימ
 טקנירה ד ,ןעזעג .ה-אװעג ןוא קנאמשעג זיא עינעב ד
 ״םארא ,רעמע ץפ מנאה ריא ןעמטעגכיורא קיהכיז-״אפ רע טאה ,טינ
 רעפאװ םעד ןגארטעגוצ ןוא עקװעשטאפ עקידלקירטש יד קמונעג

 :םינפ דיא וצ
 '.ויפ ׳ױפ -

 ״עג ,דדעפ ןעקנדטנא םײב ױו ,קיצ־־אה טפײפעגוצ טאה רע
 םוצ םינפ םעד ןאטעג רעק א טאה יעלדאל ׳.ןדײדרעביא ריא טלאװ

 ...ןראװעג רעגנירג ריא זיא סע ץא קקנורטעג ׳ רעםיאװ
 ״עג ,רעטכנעפ יד םױוא טיױדעג גךד ט$ד לקינװאװדעמאל םאד
 .םינפ-תלבק רעד גנאל יוזא ןטךאד טרעױד פע סאװ ׳;ךיז טשודיה

 ״״בד א ןיא קינעב ןײז וצ דשוח ןעװעג טכער ןױש םיא זיא׳ס.
 ראנ ,טקוקעגנײרא ,רעטסנעפ יד וצ ןביוהעג ךד טאה רע .הריבע
 ןכארקענםיורא רע זיא סעקנילאװאפ .רעטפנים קװעג זיא קינײװעניא
 טלעטשראפ ,ןייװש ױ וצ למינפ םאד טראפשעגוצ ,עבזירפ רעד ףױא
 ״עפאלקצראה ט־מ .ןעזעג טשינדאג ם>אה רע - טנאה רעד טימ ךיז
 ״נײד* העדב טאהעג טםעװעג ץא ןכארקעגםאיא קידוצ רע זיא שינ
 זיא עלעםמיג :ףאלעג א ןטײװנופ טרעה־עד טאה דע דאנ ,ןײנוצ
 ״עקאנ ענײז טקנאליעג ןבאה׳ס ,רענעפאשענרעטנוא' ןא ןפאלעג
 ״עגוצ רעטעםאס־״אפ א זיא רע ,רעטםניפ רעד ןיא ךעלעקטיל■ עט

 :לקינװאוודעמאל פוצ ןם>אל

 ?ד זיא זאװ -

 :םת דעיא ךיז טכאמ קינװאװדעמאל דעד

 ?רעװ -י
 ?ןילײרפ םאד זיא ואװ ,ךײא ײב טגעופ קמ .רעב א -
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 •.ןעינעבך ײב טא !לדײמ שאד יממ ־^
 לױו 1/לכב ילבדא ןןצימ סיױוש םעד שז־,א נךיז סשױו עלעםמיג
 דע .ןאט יצ ןכאד ןניג לקינװאװדעמאל ןקךאד שעד שימ דע־
 ףי-א שופ א זביײלראפ ׳בוטש ןדפ נאר םײב פאי דזא •ךיז םלעטש
 טקוק לקינװאװדעטאל שאד .עלעדיל א וצ ןןיזי טפײפ ןדאי סיפ א
 רע ,שעפע ןא עלעפטיג ךיז טנאמרעד' םיצולפ .דשח טימ סיא ףױא
 טיש ,קאיאט עניוזא טיפ עלעקעפ א ענעשעק ןופ םױדא יטיצ
 גלסעדיפאפ א טרעכױד־־אפ ןוא ףיונוצ טלקױו *עלעדיפאם א ןיא ןא
 .רע טרעביור ־־עטײװצ ײעד טימ ןוא ,ענעשעק דעד ןיא טנאד ןײא

 .לטיד פוצ ךיור פעד רע טזאלב ןפאלעג ץ*א ,ײאה יך ךיז־ןפעלג

 ר שדנש ,עלעדרעב ־־עך ראפ ךיז טלאד לקינװאװדעמאל שאד
 לעפש א ךיז דע מוט לאטאטימ ,טקךר ןוא ,סיא ףיוא. טקיק ןיא־
 ; ןײרא םינפ ןיא ךײלג 'ןײיא םיא טגאזי ןוא ,רעגניפ״ץיפש יד •ףי־צ*

 זטשינראג רעמ ,הװאג זיא סאד ׳־^ 1
 טעװעדיק ,ליומ ןיא לסע־,יפאפ סאד ןיײ־א טקעטש עלעפמיג
 י־ראפ טנעה יד ,עצײלפ רעד טימ לקינװאװדעטאל םוצ סי־א ךד־

 .בוטש ײבדאפ קעװא יוזא ךיז טדיצאפש ןוא •ןטנוד ךױא טגײל

 ׳ײנש יװ םײװ שױ־־א טמךך על״דאל ,דט יד ךיז טנפע םע ראנ
 טימ עינעב ׳ר טײג ריא ךאג ,םעקאשוא יד ראפ ןאי ךדי טלאהל
 רענײלב דעד א*טא ן>כ ןעלעפטיג טאה שע .טנאד ןיא רעטע סעד
 ץא ,טקורעג ריא ףיוא טאה רע .ןצרא,ד ןיא טטעלקדאפ עלערײמ
 ״עג טינ ,ןגיא ענײז ןופ ןאטעג סאגא ןרערט ןיאה לאטאטימ
 ןפדאװע^עװא ,דיא וצ ןפאלענוצ ױא רע .ךיז ןטלאהניא טנאק

 :דרע רעד ףױאי ךיז
 זביל ךייא יאה ךיא ,ענײמ עדעײט י —

 ״יה־אװש יד טשוקעג ,םיפ עדיא טפאכעגמוןא טאה רע ןוא
 ױו זארג ןפיוא ךיז טײרדעג ןוא טנײװעג ,ךעלעכיש עטקאטעג־
 ״פא קידנלױו טיג ךד טא,ד עלהאל צנױאװ דע־יענאמ ,רעגנאל״ א:
 ״עג ,טנײװעגרעדנאנופ קדאטש ךד ,טנאװ רעך וצ קיײיצ טקיחעג
 ץלא לאטאטימ ךיא זיא׳ם ןוא ,ןריא לרעפרעק; ןצנאג ןטימ טרעטיצ

 י ,ןגיוא.יר יאפ ןױץװעג י־^לק
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 ךורפש א

 ״טיויעג טיעװ שאװ ,טאטש,# וצ טמ\ל ,ד׳זד״ןנ ,רע ןוא
 דעד יייב רעילזינ יד ,שעינאװאטשיר יד ףילא יערעיונ ײ טעז רע
 ׳־םזיא םיא טמענ סע ןוא ,יעטםנעפ יד ץדא םעראילאטפ ױ ,טעכיא

 :טנאז רע ןוא דיײ־&ג עםיט א

 -ענ םאד יװ ,ןשטנעמ ןום פיױא טײג טעבדא ױ ״טעז -

 .ןיפש א ןופ סיורא טײי םבעװ

 -ן־עװםטעב-״א ןופ גיענ ױ ןיא טעברא דעםאװ םאד .טעז -



 קידצ א ךיוא אמהכמ זיא החמע ׳ר

 יװ ,ןגױצעגםיוא דלעפ ןקידנעסעי ןםיוא ןכעלעג זיא החמש ׳ר
 ןפעגעג ןעמ טאה ואװ״ץעגחע .מרעפיבדאפ ןיא םומש ,עטבאלפ א
 יד .ךעלעײדןצש יד טךאדעג ןב*אה אד ןוא ןד$ק םענעטינזניעיפא םעד
 ״ננייא ריא טאה ןעמ םאװ ,בײװ א ױו ,ט׳ראנעגפא ןגעלעג זיא דרע

 .ןפדאוועגקעווא: .ךאנרעד ןוא טהעיעג
 ״ײב יד ,דלאג יעקידנעשעי רעניורב רעד טרעיורטעג טאה סע
 עסאנ עקינאנק יד ןוא ,טבעלעג לםיב א ךאנ ןבאה םאװ ,רעט

 .םנבא.רג יד ןיא רענײטש

 ןא ױו ,דלעפ ןפױא ןפדאװעתעדנאנופ ןיז טאה החטש ׳ר
 ״ע:וצ ,דרע רעד ןיא טנאה ״עד טימ ךיז טעמעשטשעגנײא ,לבא
 ףױא ךעלרעטיב טנײװעג ןוא ךוג ןטיוט ריא וצ םינפ םעד טגײל

 .םענעינאגדאפ םעד ,ןבעל ריא

 םעננע־עש יד ןוא טנגעג רעטלפענראפ רעדי טרעיורטעג טאה סע
 ״יולב םעד ךרוד פאק ןדעביא ןגױלפעג׳ קנײז סאװ ,שענאשטוב

 .שננער יד ןופ ץענ ןכעל

 ,נײװצ א ךאנ גײװצ א שיוא טײג שע־ יװ ־ ,טרעהעג טאה רע

 לאמא טאהעג ךיז ןיאה ש.אװ ״ךעלעזעדג ןענאילימ יד ןנאנ שע יװ
 ןופ ףוג ןטײרב שעניורב שעד טא; ןיא טבעװעגנײדא ליטש יוזא

 .ד־,ע דעד.

 דדע יד טמעטעענסױדא טאה שע •- תמ א ףיוא טגיל רע
 ריא ןיא ןע:נא:עגשיו־א ן־א ײװ ןכעלרעטומ ןטצעל' סעד ךיז ןופ

 .ןההמש ׳ר ,שיא וצ טײקטרעיורטדאפ דעמעדאװ
 <אטעג טאה סע .ןענאטשעגפױא ךעלעמאם ןיא החמש ׳ר

 ןשיױג סעד טימ ן:יובעגני>א .טעמוא רעד רענײב־ יד ןיא טעשט
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 י׳לעפ יד ץפ פראשעגפױנדצ ןוא קגנאגעיגמורא ױזא דע זיא ,ףוג
 .ךעטעלב ענעלאבעגפא עלעג ױ דעד

 *ךזטעלב עבוק א ד*לעפ ןטימנד? ןבילקעגפױנוצ _]ךיז פאה סע

 י־עעײא ,ןעכונעגמודא םע טאה לפענ דעד ,עגנאטס עפיודגא ױו
 י־רעק ןקירעבעל םנופ ץיש םענעצלאמשעצ םעד ןשאלעגפא ןוא הקירד

 .רעפ

 ,רעבעלב עפיק רעד ףױא זפצעזעגקעװא ,ךיז סאה החמש ׳ר

 ״ךױר ןלײן ןזאלעגסיתא ןו־־א ענײז עקלױלי ענעמײל יד ןעכונעיגםױרא
 ׳•ןקלאוו״א ט־מ יװ ,ןצנאגניא טקעדאב םיא ןבאד סאװ ,ןלױנק

 -עד טרעהעג ךיז טאה, דילאװ ןטךעניורעגמורא-ױלב םעד ןיא
 .קעה ױ ןופ פאלק

 ךעזעגכיזדא ךיז ןיאה ץלאה רעטפאלק עטגײלעגפיונוצ שױפ
 ,דעצדעה עשױפ ,דלאװ ןופ סעגערב ױ ײב לפענ םעניד םעד ןופ

 ״ץגיױוצ עסייורג קױדנושמ ,עקיצנײא .עדאק ײעד ןופ עטליײשעגפא
 םעד סורא ןפראװעצ ןנעלעג ןענײז ,ײז ףױא קלדאנ ,ךעלעקפןק.טימ ךאנ

 ״דדובק דעד וצ ןעםןקעג טינ ןענײז סאװ ,רעדילג יװ ,ץלאה

 ״ױטיןופ רעמכײפ א ,םענײז ץלעם ןיא ןסעועג זיא החמש ד
 ־־טייװ יד ןיא ךיוד שעד ךרדו טקוקעג ןגיוא עטעריסשזךאפ זנימ ןוא

 .לםענ ןיא ןראװעג ןשאלעגםײא ןענײז שאװ ,ןטײק

 ,:ײרשעג א טרעהרעד .ךיז טאה טנעאנ ראג •דלאװ ץיא

 -יל*לעצ מימ רעמײב ױ ןשױוצ ץפ ןפאלעגפױךא זיא עלהאל

 ױעד ןוא ,ףליה ךאנ ןעױשעג ,עסרעטאמעתעבוא ןא ,ראה ענעז
 .םנאיעגנאנ דיא ןיאה לקירטמץ ןםי־א טנוה ןמימ יקקװעלבתװ ןאם

 ״רעדינא ,רלעפ ןםיוא ןהחמש ׳ר וצ ןפאלעגפױןא זיא עלהאל
 ױע ,ראה ױ ראפ ןפאכוצנא ןזיװאב דיא טאה ןאפ רעד ,ןלאםעג
 •קראטש ן־א יז טםאכעגמורא ,גנוטםולג ןופ יױשעג א ןאטעג טאה

 .ןטסודב עטקעדעגוצ ױ ןיא ןשןק ןעמונעג

 ״״פו* ,עפוק רעד ןופ ןבנאןקעגפארא החמש ד זיא טײהרעליטש
 יאפ ןוא ,טולב טימ ןגי־א ענײז ןםאגעננא ןיז ןבאה סע ,טכעדעג

 .ןאפ םוצ ןענאםש ןעמוינעג רע טאה ךעלעמ

 רע טאד רעװז/ ,סופ א ןביוהעגפיוא החמש ד טאה רעװש
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 ענײז רעטנ־א דלעפ םאד ,דרע ־יעך ןןיוא ןלירוצ ןװ*לעגםארא םיא
 .ןגיובעג ןןד טאה סיפ

 ״רעבי-א ןעװעג זיא רע ,טק-עםאב םינ םוא וטאה ןאפ רעך
 ךיז ט־יוזעגנײא ןוא ןןיז וצ ריא טקירדעג ,ץעלידאל רעביא ןגיובעג

 .זדאה דיא רעטנוא ןםיל יר טימ
 ןאטעג םענ א ױזא ,ןעגנאנעגוצ רעװש, ,רעװש זיא החמש׳ר
 רעד ןיא ןביוהעגפיזא ןוא עצײלפ רעד ראם טנאה ,רעד טימ םיא
 טנעד ןום פ>אק םעד טקירדעגוצ םופ ןטימ ןדא ,םא8ר ןךעבירא קןױה
 עטקערטשעגסי־א טימ דרע רעד ףױא ןנעלעג זיא עלהאל .דלעפ םוצ
 ,ןהחמש ד ףיוא טקוקעג קערש ןיא ,ךיז ןצישאב םוצ טנעה

 י־פעפףליד-ענײב י דעד טימ ,ןסקאװעצכיוא ,טײרב ןדאװעג זיא םאװ
 י׳ירג םעד $-טא ףױא טקי־קעג ט;אה יז ןוא ,שי־א־־אפ טםורב רעט

 1.םנאק יןרעביא טנאה דעד ףי*.א םיא ײב ןבידא ץייפ םענ

 ,..ןםייוגה לע ךתמח נךופש' -■

 יד רעבירא ףדאװ א ןבעיעג םיא דע טא-ד לאמאטימ ןוא
 ןוא רלעפ רעביא ךױה רעד ןיא דעדײלש א ,רעדלעפ עקידנעפעי
 ףרעװא זיא ץױם ־עד .ענײז תוחוכ יד ראג טימ למיה סוצ דלאװ
 עניד יד .פאי־א םאק ןט־מ טפול -עקױלפענ רעד ןדא ןגיולפעג
 ״ואװשעג דע ױא ,,ךיז ןפאכוצנא שע־בע .ץא טיױג ,ןגױצענםידא סיפ

 ״ראװ קידנכיװ טינ ןעמואװשעג ,ןעלפענ ױ ךדוד ןשךנ א ױו ,.ןעמ
 טאה טנוה רעד .ערעטסניפ ץוא עקיציפש ױ ,ךשוה־׳ירה יד וצ רש־בא

 ץירפ רעד ראװ ,גנוטכיר רעד ןיא רעמאי א טימ ןאטעג זאלא ךיז
 ךעבענ סע טאה קע םעד ןוא ,לײפ א ױו ,ןגיולפעג ,ןלאפעג ױא

 .שיפ ױ ןשױוצ טקעטשעתעטנודא



 לרעטכעט סאד טכוז קינשאטאפ יול

 ןכערב ןעמונעג מנאנ דעד ן&ימניא טאה קינשאמאפ ױל ןויא
 ״גיםש יד ןכארבעצ ׳ ןייוש יד מצעזעיפיורא ,בומש ןיא םיצםזזיױ

 .טנעװ יד ןופ דעדדיכ י יד ןוא ןדעיטראפ ױ ןםירעגפא׳ ,ןעל

 ןפורענ * ,ןדעמיצ יד רעביא ןפאלעגמודא דע זיא טעקאנ-בלאה
 דענײק רעיא ,סדעמלא ױ ןיא ׳ןטעב יד רעטנוא טנוזעג ,ןעלהאל*

 .טדעפטנעעג טינ םיא טאה

 ״אה עניורב־־לעג ךעלטניב עקיצנײא ױ טעשטראטסעג ןבאהים
 ענײז ןגיוא יד ןוא ,יודטש ךעקייעטש א יוז ׳.ךילפ ןײז־. סוךא

 .תעגושמ ןופ דענעל ױ ןיא טעשטיובעג ךיז ןבאה

 שאװ ,רענעלעג א י׳עטנוא ןופ עבראט א ןעמונעגסיודא טאה דע
 י׳נא סע טאה לאמא ץופ ,ךאנ טיױגעגנא ׳סױא טזײװ ,ןעװעג זיא
 קנאדש סענעפא םוצ פעדכאנ ןפאלעגוצ זיא } זלא,ה ןפיוא ןאטעג
 עבדאט רעד ןיא דלאג נאד יאג טנעה עפײה טימ טראשעגנײרא ןוא
 יד פאק סעד ךיז ןבירעג ׳ טודעג טינ טאה דע ןוא ,ןײ-א
 .ןדעדנא סעד ןיא עלעקנױו ןײא ןוס ןפאלעגמודא ׳דדאב עצדוק

 ״ךוש א סעלהאל ןעתעד טעב א דעטנוא דע טאה ינולצולפ
 דעטילגעגנא ןא ןעװעג טלאװ סאד יװ טקנום ןוא ׳ ןאטעג םאכ א
 ־־אי א טימ .ןיױא עב״אט רעד ןיא ךיג ףיזא ןםדאװעגניױא ,ןזייא
 ״עג ןוא ןענאטשעיפיוא דע ױא טנוהי סענעגאלשעג א ןופ רעמ

 .דיט סוצ ךיז ןזאל

 עקיצנײא ןוא ,שינרעטכניפ ע־עטיב א ןעװעג זיא ןסיורד
 .,..ץטכיולעגפארא לעג ךאד א דעטנוא ןופ ץעגרע טאה רעטסנעפ

 ־יעג א טימ ןסאג ױ דעביא ײג א ןיאטעג טאה ױל ׳ר
 טקידדעיפױנוצ ןוא טנעה יד טימ ןפראװעג ׳ ײרשעג א טימ ,ןייװ

 ...למיה ןגעקטנא ןטסיופ יד
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 ןיעינעג ןענײז עע־ארכ .טרע־עג טינ דעיא שיא טאה רענײק,
 ...ןטננעג עשלא ףױא סעײשיל יװ ,למיה ןפױא־

 ,,ךיז טלקאװ ׳ רעדלעפ עקידנעשעי יד רעייא טדעדנאילש ינל ד
 יד ןרפ טעקנ>אלכ ײע ,םײל ןיא םיפ עפעװראב יד טימ קױנטערט■

 .יער׳לעפ ענעטינפיעגפא: יד ףױא ןגעװ

 ״ור ,ןענײלפ עקײומ יד ףיוא עליטש ױ רעפדעד ױ 'ןגיל פע
 .ךאמ טימ ענעמונעגמודא יװ ,עקי

 .שטנעמ א מינ טרעמיק פענײק

 ׳)םײ.ד יד ףױא מרעטשינ ,,ךעלפרעד ױ ןיא ןײרא טמוק רע
 מנעװ יד ןיא ־־ע טפאלק ןײװעג א טימ ןוא ןלאטש ױ ןיא טכוזי

 .סעטאכ עשרעױפ ױ ןופ

 ןופ טרעהעג טינ דיא טאה יצ ,ןעזעג טינ ריא טאה יצ —
 ?קלהאל לרעטנאט ןײמ

 יל ]רפ טדעהעג טינ טאה רענײק ,ןעזעג טינ טאה רענײק
 .קלדאל לרעטכאט פקינשאטאפ.

 ׳.ןלאטש ױ ןיא קע־ושן ןופ ןעקעלב ןפפעש
 וצ קירוצ ןײרא ןכירק ענעפאלשראפ ױ פײעיופ עטאװעמה ױ

 .ןטעב ױ ןיא.רעבײװ ערעײזי
 טימ הנבל עקיציפש א פעראמכ יד ןופ פױ־א נךד טקת פע׳
 ןטײז ױ ףיוא פאיא ךיז ןטיש ןלאדטש עג־אק קקלטניב ןוא ,ןגױא

 .ןגעװ ױ ןופ
 ט:אנ ןיא טגנילש ,רעדלעפ ױ רעביא ךד טפעלש יול ׳ך
 טיױו ,טיױו ץעגרע ...טכאנ ךעד-ןופ שינעגײװש ענרעבליז ױ סױא

 .גגאל ןוא קױנאטײװ טנוד א ט.ראלק טײקירעךינ א ןיא

 טזאל״ י־ל ד .ףיוא זיא פאװ ,המשנ עקיצנײא ױ זיא שאײ
 .שפנ ןקידעבעל םעד זםיא ןכוזפא לאט ןיא פארא קןיז

 וצ טפ,אשקנעב ױ פיוא טנײװ ןוא גױצ עגנאל א טײטש סע
 טינ ריא טרעמיק סע ,ןראװעג ןפראװראפ זיא שאװ ,סאבעלאב דיא

 .שינעלנאװ ןײז ןדפ ד*פ םעד טסיױו יז סגד ,ױל ד

 םעד טימ רעטצא טלאפ ט:אנ רעטעװהנבלעגשיוא רעד ןיא ץעגרע
 דעטזאלעגםיו־א ןא יװ טלאפ ,סאיעלאב רענידג ריא פארא פאק

 ־.טינ ןעמ ןעק פיא ןםלעה ןוא ,לײפ
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 דלאג עבראט ״עד זפימ ,ןגיויעגנײא דיא קע*י טײטש יי6 ד
 ןדערט ןוא גידצ ־עך ן>ב ןפיר עדאד ױ ףיוא ^בקןק, זאאה ןםייא

 .ןגיוא יך ןום םיא יינ (ךד ןסיג
 ♦ידנבל' רעד וצ םיוא ,ךיז טעװעריק יול ד 'י- .לאמאטימ ןוא
 <טבאנ דעך ןיא ןדעמאי ןגא ךיוא טבי־־ה ןוא ,ןגיוא ױ טצאלג-אפ

 [*גינצ דעטעךאמשעגםא, ךע,ד ךאפ ךאנ רע/גר^נש



 ,םולח א יװ םעמכ ,םלעװ עגנירג א

 יעדא
 .♦♦,שרעדגא םעפע טגײמ ןוא ןעמארג ןיא טדער עלעפמיג

 ,ײניגי רע :ע'אװ-קידמשונמ א ,ײ;ש א ןלאפע;סין-א ױא סע ןוא
 יד .סינגעג סעד טפעלעגםא קידוצ טםנדאה ף־ש ןיא טא׳ד סאװ •
 א טימ טקעדעג־עביא לאמא ךאנ ,ךיז טאה סהחמש ׳ד עםולאכי
 דלאװ רעםײװ דעד ןוא ,קידבוט״םױ קזעגשײ׳א ,קעדוצ ןםײװ ,ןבארג
 א טימ ,ךאי ןלעדײא ןלעה סעד נךיז ףי>,א ןגארטעג טא.ד סױא

 .דײדפ
 •׳מיג ןיא עלהאל ,החמש ד ןסעזעג ןענײז עפדלאכ רעד ןיא

 .ףאםאליפ רעד עלעפ
 עלופא ךאנ טנפעעג ,ןבעל רעײז טלײהעגפיוא טאה ײנש רעד
 י־דאפ זיא טלעװ יד יװ טקדקעגוצ ײז ןבאה ,קז םוצ ײז ןיא ןגידא
 ןוא ,ןפא זיא ץדא,ד עליטש ׳עראלק ריא ןייא ,קידעעזכרוה ,טדעלןק
 ...גײװצ א ץעגרע ףײיא ךדאש קעי ןדפ טרעטיצ ץןאה עראלק ריא

 ....דײ־־פ עקױעיורט עםײװ ...דידפ עפײװ
 לד׳יטננעפ שײב קנאב ךעטײוב רעד ףידא ןגעלעג זוא ההמש ד
 ^פדי רעד ץא ט^לג טקןרעג ןוא'ןגױבגלע שעד ףדא טנעעלעגנא
 רעםרעק ןטימ טמולחעג ,טכארטעג טינ ,ץדא לביטש רעקױבדט
 ,ןטםרל'ענדערלריג עלךר ױ ןום םעט>א םעד קמונעגפױא פעי־אװ ןזא
 ןםעזעג זיא עלהאל •.ךעל־עטשנעפ יד ךרוד קמןקעגנײ־א זיא שאװ
 ראלק יד טימ ןעזעגביורא ןוא קנאב רענעגײא דעד ףידא םיא ןבעל
 קידנגײװש ךיז יז טא׳ד ידזא טא ןדא רלאװ סוצ ןגיוא ענעדנוצעגנא
 ״ראפ טרעכיזראפ ,טנ׳ײרטעג ױ מאה,רע .ןהחמש ד טימ טדערעערוד
 רשפא ןוא ןײש ןײז טינ חישפ ףראד ךעלטנגײא זא ,טײהרענעגראב
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 טעװ שע ,ן&כײלפױא .דעש רעטצעל .רעד ן*א ,עינעב ׳ר ידע טעוז
 דיא וצ ןיז רע טזיױואב טילאמעד ןוא לעפ יד ןלאפםא״־א םיאי ןופ

 .טנ;ױ דעײג •ןײז ןיא שױפ
 ,קאבאט לטײב שאד שיט ןדעביא טלטײדטעג טאה עלעפטיג
 ״עג קידנלעוןק ט>אה שע .לשעריםאפ א טײרדעג ןיא טעכראנשעג-
 ןופ טלײטעגפא ךיז ןבאד עטעראװ ןעקנאדעג ,ןאדפש א ןא טדער
 ״עג ,ןעלפענ ענײלק יװ יפיא ןיא ןעמואװשעג ,טײקינײװענ־א ןײז
 ־־יטכיל טימ טכיל ױו ,,קידנגײװשליטש רעדילג ענײז ןיא טהנעט
 טאה׳ס ןוא , ןעלהאל ףירא ןגיוא עטכײפ טימ טקוקעג טאה רע .טײק

 :טנאלקעג דײרפ עפײװ א םיא ןיא
 ,ךיא .ךא־פש ןײק ןיאה טינ ף־־אד ,לשמל ,עלעפמיג ׳ךיא —

 .ךאדפש א ןא ןעמוקםיידא יאק ,עלעפמיג.
 רענעבימעד ־עד ףיוא ןגעלעג קױהבחרדב זיא החמש ׳ר ןוא
 ״אב ןוא טםורב רעד ףיוא דראב דעטײרפשעגפידא רעד טימ קנאב
 דעסיז רעד ןום קירעיודט יװא זיא םיא םאװ ,ףאםאליפ םעד טבארט.

 • .ךעלרעטפנעפ ױ דעטניה שינעקיאלב
 ךיז טאה׳פ ץא ׳םיא ןנעקטנא ןפעזעג רע זיא קידװעעזכרוד
 ןרעװ ןעננורפשעצ עלעפמיג ־עד טא ןאק דיר ןײא ןופ זא ,טנײמעג
 דע;נירג יעד ןיא ןשימפיוא ךיז ןוא ײרעננילק רענױ א טימ-

 .םורא טלעװ
 א טקעטשעננײרא ,לסעריפאפ םאד טרעכיורראפ טאה עלעפמינ
 ,ןעלהאל ףיוא קידנקוק ׳ ןרא םיפ יד ןגױצעגסױא ,ענעשעק ןיא טנאה

 :ןעמארג ןיא ןדײר ןעמונעג רע טאה־

 ליומ ןיא םאריפאפ םעד טימ זיא״
 ...״ליואװ תמאב ,ליזאװ רימ זיא׳פ ןוא ליטש רימ ךיא ץיז

 :ןאטעג גאז א ךעלטײרב םיא וצ טאה החמש ׳ר
 .החינ דימ זיא ,ליואװ זיא רױ ביוא -

 י־ײב ןעמונעגפױנוצ ,לרעטסנעפ ןיא קידנקוק ,טאה עלהאל ןוא
 טינ ,פנגױבגלײא יד ןופ דעסעלש יד ראפ ײז קידנטלאה ,טנעה ע־ז
 טוג ןוא טכראהעגוצ ךיז טאה יז שטאכ ׳םיא וצ ךיז טרעקעגפאי



 $פינ 'זאמנײק זיא ע׳יעםמיג .הנװכ עקױעױרט םעלעםמיג ןענאטשראפ
 .,טלציװעג .ךיז טאה רע םגד ,טדעלקךאפ ץ*ן .ךיילב יוזא ןעװעג

 ׳ :ןעמאוג ןיא טרעדױלפ רע זא ,לעטשנא ןא טנאמעג

 ׳ טײקידנעװטױנ עקיבײא יד״
 ,טײקידנע טינערב ץכעבױדנא זא

 ןךדא יװ ןױשראפ אזא טקנופ טעװ
 ,ךילפ 'א טיט ןצופאב לאמא

 ,ךעלעקעז ןגיוא טימ
 ,ךעלעקעטש יד יװ ךעלביפ ץדא

 :ןקיטכעמלא טוצ ןעגנערב ךימ טעװ ןוא
 ד ןקיטכעדראפ א לשטנעמ א טכארבעג ־־

 עועקיטכעד־אכ א לשטנעמ א טשיב וד (טוג ,עלעםמיג ,טוג -
 ׳טינ םיא ױא שע ,טךעכטנעעג טינ םיא טאד עלעםמי: רעבא
 ןאט וצ טאהעג טינ טא״ד רע .שינעגאזנײ־א ןיא רעטצוא ןגעלעג
 טקנעיעג ןוא עלעםמיג ןםעזעג זיא םאד .ןהחמש ׳ר טימ רעטציא
 ״עג רעד טרעלקךעד טאה דע .ןעלהאל ךאנ דעגײטש ןײז ףיוא
 םאד ,א .אטינ ןענײז ןשטנעמ עדײב ערעײז זא ,ךענײז רעטביל
 :טלעװ רעד ןיא :נ־נעדרא ־עד ףיוא טגאלקעג ,ע^זפמיג ןסעזעג זיא

 ,עקעיװצ א ץנאטסבופ אזא - יטאג זיא טאג
 ,טײקכעלדנעמוא רעד ןיא

 ,טײקכעלנעמ עשדעבײװ א
 ,שינעײטש א ןוא גנאג א

 ,גנארדעג א
 .ננאזעג א ןופ שינעײװ א

 ן •אה ענײז רעינופ עגנאל יד .לכעדיםאם שעד ןגױצדאפ טאה רע
 ״איפ ןבײװ םעד ףי־.א טקיקעג טאה רע .שיט ןא טלבמאבעג ךיז
 ־אלי ןוא רעליטש. ךאנ ןעװעג ױא םאװ ,רעטבילעג ןײז ןופ ליפ
 ןםוצ ןעמינעג םיא טאה ם־צולם ײנש ןקױנכיורד םעה בילוצ רעם
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 ״ייידג טאה רע ,טםוצעג קױװערעדמ ,ןצראה ץ,עטנוא סעקכעלטמאפ־
 ודיא ײב ןאטעג :•ערפ א טײקנבעגעגרעניא ןא טימ לךײא קיל-

 ?ליפדזא ריאי טגײװש סאװ-אב ,ענװאנאעל עוילי' —ו

 :עלענײמש ןקיטעמוא ןא טימ טייעקענפא סיא רצ ךױ־ טאה י1

 .טיג״אג גײװש ;ןיא

 -עג ן־א העגעלעג ןפיוא טבידראפ ךיז ט.אה החמש, ד ןוא

 '':טרעםטנע־
 .עלעפמיג ,ןעמעלא **אפ ןױש, טסדער ,װ לײװ —.

 ...אזא :אט ־עלאטנעךנעצסנארט א >א.ד ,טנײה :אט א־א׳ס —־

 .עלעםמיג טגאז־

 ..״ןגײװש ,עלהאל יד ןיא

 ? ײנש רעקױגנילידפ א ,ײגש א -*

 .אי -
 ,ןבעגרעביא טלאװעג טש־אקא טאה דע סאװ ״ךאז ױ ןוא

 ןיוש רע טאה ךעלטנגײא .רעטרעװ ױ ײבראפ טגאזעגםיודא .ךיז טאה־
 .ןראװעג קיטעמוא קדאטש לאמאטמ סיא זיא סע ץא ,טדערעגפא:
 בוטש ןרעביא ןײגװוחא ןעמועג ,קנאב ןופ ןיײהעגפיוא ןךד טאה רע•
 ױא יע , ךיוה י,צ לסיב א ױא ךע זא ,טכודעגסיוא.ךיז טאה סיא ןדא•
 ךיז טאה רע .טלעװ רעגיה דעד ןיא ןענאהדאפ- ליפ וצ לסיב א
 ,טעברא סההמש ד ,קניט םעד טפאטאב ,טנאװ יעד ראפ טלעטשעגפא

 :ןעטארג ןיא ,ךיז וצ ןדיױ ןביוהעגנא קדוצ ן*ע ךיז טכארטדאפ,

 ־ ןקיטכעדדאפ א לשטנעמ א טכא׳־פעג
 :ןעמרדת ױ ןרפ עמיטש א טגעדפ סע

 ?סוא ןעמ טפװ ױו״
 ?סיא קמ טפת יװ״

 .ןעמאנ סעד ןסעגראפ באה׳כ

 ...סאפ ןוא טכופ ײג׳כ ,ענעטאג ,ךעײנןקױײל ע -י

 >טלעװ עגיה ױ ,ןעלפמיג. ,טקױדעג ךעיענ םיא טאה. סע

 טאה סע .לאטכײק ןופ דעטכײל ןעװעג ױא טנײה גאט דעד םגה־



 ״עג פײװ זיא טימעג .דעד ײנש ־עקידנעקנענ יעד קפזנענכרת םיא.
 ראנ .ם א פודא ,דיידל־ עטםלימש יד ײאפ פײרגעננאן ױו ,ךײװ ,קאװ
 פאנ א ךיז ןיאד פע ,ןפלאהענםי־א פיג רע זאאה לאיפאןעמי
 ״דעדנאופ .ךעלרעפינ ,ךד פאה ־ע ,ןנײא ענײז ןדפ ןדעדט ןאטעג

 דע פאה פעטא ןטפאכדאם א טימ .טנײװעג דעהפיוא ןא ןא ,טניױוענ
 :ןעױשעתעדאנופ ךיז־

 ו?טינ יע ^חישמ קמוק טעװ פע ->

 זןחישמ -ו

 ןוא פיא ףיוא ןלאפעגפױיא ,ןהחמש ד דצ ןפ^לענוצ זיא רע
 ךד טעילוטעג ,,ךעלעטנעה עדאד עײז טימ ןגאלש פיא ןעמונענ•
 :םױגנ יד ־ןאפ םיא ןפײענ ןוא טנאלקענ ^טסורנ, פדחשש ר וצ.

 ןןעמדק דדמ ל?אז חישמ ,טיעה ר־א יןעמןק רימ :לאז חישמ -

 ״רעטיצ־אפ א טקעדעננײא טאה,עלהאל;,טנײװענ טאה עלעפמינ
 שעטא פעד ךיז ןיא ןטלאהעננײא ,טנעה עריא ןיא םינפ פעד עט־
 ןגױא ץד דאפ ןעז־עד טאה ד :קאװענ טרעוױלתאפ ױו זיא ןוא־
 ״דעד ךד טאה יז ןוא ,םיא ןופ טקניטש סע. יװ ,ןעינענ ר

 ןא ױו קזענפיוא טא״ד ש^וו ,טיכתנ ןײז ןא דעטציא דארג טנאמ
 ״ע^לעװא •ךד טא׳ד ההמשר תריגפ# קכ לעפ ענענאדקענפא■
 טנעה ױ דאפ ןעלעפמיג ןעמונענמורא ,רעגעלענ םעד ףיוא טצעז

 :קלפמינ וצ טינ יװ ,טידדךעלוטש ןג?>ד ןנרדעננא ןוא.

 ?וד לח־פ ,טעכנאלפעצ ךד דטפאה פאװ י-י

 ״עצ לפינ א ןדאװענ ךי־א ליױו־עד זיא ,החטש ר ״דע ןדא
 יצ ןסעזענ זיא פאװ ,ןעלהאל טרײאנ רע טאה ןליטכדראפ ,ןעוכונ־
 ״מיא ,טפאכענפױא לאמאטימ ךד ׳טאה עלהאל .ןקת ןטומ ם־א-
 .טסורב ןײז ףײא טײהײעמוטש ןלאםענפיורא ןוא םיא וצ ךד טךעקעג

 ץלא ךאנ טא,ד רע ,פאק ןרעניא טעלנעג ךיױו ריא טאה החמש ר
 ײז רצ ט^ד דע ןוא קלעפמינ ךד ןנעל טיאה ךעד טימ ןטלוא,דעג

 :טדע׳ועג*
 זריא ךעלקישזיפ ,ןנעלכררעדניןל יאנ ךאד טיד ריא ׳־־!׳
 ...טײװ טעה ץעתע ,..לרעטפנעפ ןםױו-ןכרוד׳טקןקענ טאה רע

 ױ קננאגעגמודא זיא דלאװ ןיא ,רעמײנ עכײװ ,עקיײנש ד ןשיװצ.
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 ןךיז טעילוהעג ,נעװ םעד טכוזעג טא,ד יז .סיקהריםאבױל רעטכאט
 םאװ ,ענעגײא יד ,דעדיילק עקידרעמוז עריא ןיא העטעװ ןטלאק ןיפ
 ״וועליורװ ייב כוט״םױ-קילי^פ םע,ד *ןיוא ןגארטעג ןךאג טאה ד

 ״ןיניס



 ןעינעכ ׳ר םורא טעכרא ןעמ

 ײנ טלמאזואפ ,רו״ל.יד (ךױ ןיאה ממארפ קױעגךאמױפ םעד ןיא׳
 נדאב א יװ ןעזעגפיזא ןױש םאר שאװ ,לימ ױ .בװנש פעינעב ׳ר
 ױ ןפעזעג קניד סע .טלעק ןופ זנדעילדאב קװעג זיא ,טבייצ
 ,געװ םײב ,־עצעלק עכעלטע יד ףיוא דרעב ענערארפראפ טימ װ״ל

 ״עג טײה־עטךעיורט-אפ ןא זײװםעקםןק ןענאטשעג קנײז עכנאונ
 ^ךיז ןשױוצ םפעומש

 טיױו טינ ,קנאטשעג געװ ןפיוא זיא יקםרימאבױל ןיטשריפ ױ
 -־םנעפ ױ וצ םקךלעגכיד־א קא טלעק קפי טיעטיצעג ,לימ ןופ

 ,עטצױפ ױ ,קזעג לאמטפא רי׳א ןבאה װ״ל ױ .כוטש ןופ דעט

 ןעמ ןוא ,םויא אד היז טיױד יז םאװ ,טסואװענ טינ ,לימ םז־,א
 ױ ןלאפענפיוא קמעלא זיא שע םגד ,טדעןעג טינ ריא ןנעװ טאה

 .רעמיצנעיתפ עקיזאד
 ־־טפא ךיז טא״ד טלעק ױ ,טפיראה דעטעפש א קװענ זיא שע
 ,קארפענ ןיאה זענ ױ ,ןצלעפ ױ רעטנ־א טפאכעגרעטנו־א לאמ

 טלבמאבענ ,טקאנקענ ןיאה טנעה ענעלאװשעג ,עטױר ױ ןזא
 .עדמערפ יװ ךיז

 טימ עבזױפ דעד ףיוא ןסעזענ זיא לךעדײנש עשיפראד סאד
 םיהא קגאטשענ קנײז םע ,םעצײלפ ױ ףיוא לפאטראק לקעז א
 רע רעי$ ,טךאװ א םיא ײב ןעמןקאיםױרא טלאװענ ,ןדײ םיא
 ןוא-ףלאװ ד .ןניװשענ ןוא ײז ףױא טקןקענ טשוחימראפ טאה
 ,קינעב י׳ ד וצ קינײװעניא ןיױא קניגאב ןענײז חרוא רעזײב דעד

 םעד ןגעװ טדערעגנײרא דעװש ,ט.דנעטעג םיא טימ ןטדאד טאה ןעמ
 ןעט דעיא ,ט־אװענ ןסיורד ןױ ןבאה װ״ל ױ ,הלואנ ןופ ןינע
 .קמןקעיכװד טינ ,םױא טזײװ :ןפױ־עגנײרא טינ ץלא ךאנ ײז טא.ד
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 קננאגעג ,ע5,דאל ץיא ידחמש ׳ר ןןיװאב נךיז ןיאה געװ ןפױא
 ךיז טאה עלתאל .יוטש שעינעב ׳ר וצ רעהא ,ןױאו ןכױװעגײװש

 טאה יז ״דאנש א שיא וצ טליפעג .קינעב ׳ר דאפי ןקארשעג
 ײײז װ״ל ױ .קגנאנעגטימ ױא ןוא ןהחמש ׳ך י ןגלאפ טזומעג רעיא
 מימ טפאלקעג ,גוטש שורא ןיז מײרדעג ״קױדמוא ןראװעג ןענ
 רעד ןופ טינ ףוס ןײק טמענ פע ,פעװכאפ יד רעםנוא ־ טנעה יד
 י־ײראב יד רעיא ,טראעג קראטש פע טאה רעגײװש יד .שינעט־אװ

 ׳ ן ןבאה פע ל>אז דנע ןא ,ןגיוא יד טקזרעגסױדא ןיאה עקױװעד
 ,עקשעמעל א יװ ןעועגםיוא טאה פאװ ,חרוא ־עייגאל רעד

 טלייצעג רעיניפ ױ ףײא פיא ױאה ןוא ןעליריק ראפ קנאטשעג זייא
 :ן׳חישמ ןופ שיופ םײב ןםע זנעװ ןעמ פאװ ,פילכאמ ױ

 ״עג ,הלח |ופ פעכילמאק ,עקירפאפ ,ןלױדג ,לפע עקינײװ ־-׳
 ...עקשיק עראד ,גגיךעה עמלזדנאױו

 טימ ןענאמשענ ײברעד ױא לקינװאװדעמאל ן^ק פאר ןוא
 פוצ ע;לע,ד־עכנקאב פאד ןבײ״דענפײא ,ןטנדז ףײא־טנעה עמגײל־אפ

 ׳:,ןלאװקעגנא דע טאה :אמליואװ ןופ ןוא הדא ןגנאל
 ,ןײװ־־מיקומצ ,פהסיד ןמ ,־אד ןעמ מעװ ןעקניריב ן*א -

 •?ןיםירפק ןײ ראג רעדא
 ףלעװא רעטכארמראפ א רעיא לײװרעד ױא חרוא רעגנאל רעד
 ןשיװצ ךיז םײררעגמורא ,טכאדטעןו ,ואװ־<שרעדנא ץעגדע ןעגנאגעג
 ־ױדך א ל>ל*מא ןעװעג ױא רע .םעקינװאװדעמאל עקידעגײװש ױ
 דעד ףיוא ,רעכװכםאם ןביז ױ ןופ דוס םעד ^סואװעג ,לבוקמ דעס
 לױו דע וא ,מנײמ קמ .ןךאװעג למב־רבוע דעיא רע ױא ךעטלע
 ־נאפ דע ראנ ,רעײא םעד דעטנוא םיא ןעמ טלעטש ,ןגאז סעפע
 ןענײז רעגײװש, ױ .מינדאג רעמײװ ןוא ־עי־א ןלופ א ןא טעפ
 עסיודג מימ ,קרעק עטיױב מימ ,ןסקא יװ ,ץאלק,א ףױא ןםעזעג

 .טדערעגפײהא טינ טראװ א — ןגיוא ענעפפעש
 טרעלקעג ,חרוא דערעטלע רעד ןעמוקעגסיורא ױא לעװש ןפיוא
 דעבא, טאה דע ,העד רעד טימ ךיז ןגאלשעג ,םיוא טזײװ ,׳עלײװ א
 פעקינװאװדעמאל ױ .בוטש,_ןיא קמוקנײךא לאז ןעמ ,קקנואװעגנא
 טלאװעג טאה רעכעליטאא ,דוט רעד וצ ןאטעג זאל א ךיז ץבאה
 ■־נערדעג א ,ײרעפוטש א ןראװעג זיא שע .רעט:שרע דעך ןעמןלנײ־א
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 טאה רע ,מנאמרעד םעםע ןא ךיז טאה חרוא רעינאל רעד .שינעגי
 רע שאװ םיוק ,ןעלריק טכוזעג ןגיוא יד זפימ שינעקימש רעד ןיא
 דצ קןױ רע מאה תוחוכ יד *־אג מימ ,ןענופעגפױא םיא מאה

 :ןאטעג :אז א ןוא טםימשעגכרת םיא•

 ןךיוא זאראמ ינראכאפ ןוא ,אי ־־
 ןכאיקענפיױא ,יומש ןיא ןשירעגניױא ךיז מאה םליועי רעד
 שאד טלעמשראפ ,רעמסנעפ יד ןוכ ןלעװש יד ףיוא ,קנענ יד ףיוא־
 לקניװ א ןיא ןסעזעג זיא עינעב ׳ר .קיוש יד ןופ טכיל לפיב
 וליפא ךיז ןוא ינק,יד ףי א טנעה ענעכארני־אפ/םימ לצעלק םעד ףיוא-

 טימ טקיררעגפיונוצ םיא םודא קענאטשעג זיא ןעמ .טקוקעגמיוא טינ
 יד ףיוא ןביוהעג ךיז ןיאה עקירערינ יד ,ןגױא עטצאלנענםױא יד

 .ןרלאװג טכאמעג ןוא ךיז טפוטשעג ,רעגניפ-ץיפש•
 .ליטש ןרעװ לאז םע ,ט־אװענפא טאה ףלאװ ד

 םאװ ,ײז ,רעגײװש ןביז יד םייאראפ ןעגנאנענםױרא ןענײז סע
 ,סנכא־ג יד ן־א עקיכאמ ײענייטש יװ ,טלעװ יד ןעמונעגכרת ןנאה־

 ןיא ןבעל ןופ ןוא טיוט ןופ םעט םעד טליפעג טינ ןבאה סאוז
 ענעכקאי יד טימ ,שינעפעשאב רעד ןופ דוב םעד ןעװעג גײשמ-

 .ערעײז סעצײלפ

 ־עד ץוא דע זיא עילאװאפ ,טלײטעגפיוא ײז טאה ףלא:װ ׳ר
 טלעטשעגדעװא ךיז ןיאה ,ןעינעב ד וצ ןעגנאנעגוצ חרוא- רעןײב־
 ן.רח םעד ןריפ ןפ־אד םאװ ,•רעריפרעטנוא יװ ,ןטײז עדײב ןופ

 .הפוח רעד וצ.ל

 -עלק יד טרעדעג סאה ןעמ זא ,טײקליטש א ן־אװעג זיא סע

 .טנעװ יד ןופ דעצ

 יד ףױא טקולעג ,פאק כעד ןזאלענפא־א ץםעזעג זיא עינעב יר
 טלאװ רע יװ .ןעזעג טינ םענײק ,סיס ענײז׳ ןופ רעגניפ עקיטאלב-
 ןפיוא ךיוה ןביו״דעגנא טאה ףל#װ ד .רענעבדאטשענ א קװעג ןױשי

 ־לי־
 !,דמױלב ןב עינעב -

 .טרעפטנעעג טינ טאה עינעב ד

 ןבעל רעזנוא ןופ ןײפ ץםיהג םעד בילוצ ןהמלש ןב עינעב -
 ! םירפא ןב חישמ םעד ראפ זדכמ ךיר רימ ןענײץ
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 .ז״רע&זמעעג טינ 6:א.ד עינעב ,ר —
 ?דטבליװ שאװ ,;אז ,.דמוילב ןב עינעב —

 2?יוןב רענעפא רעד ׳פאק 'םעד ןבי-דעגפדא •דעװש טאה רע

 ג טמעטעעג טאה ״ע שאװ םי\ל ׳טנע*־בעגםױא ןעװעג זד? דענײז
 י ןבראשש ליװ ,ךיא ~י

 ״קידוצ ףײ״א ןאטעג רעק א ,ךיז ןיאה סעקױװ^יװדעמאל יד
 ״ולפ ןבאה שע תטדמ ׳ ןענײװ קמונעג ןיא.ד עכנאמ ,טצפיזעגפא
 זא ןוא ,ןבעל םנ־פ רעשעב זיא טיוט ײעד זא ,טליפדעד עלא םיצ
 ףלאװ ׳ר דעכא .ןאטינ טשינ-אג ײס״ױו״ײס ןיוש דיא קיליאפ םוצ
 א יװ ,ךיז ןדנוצעיגא ,קמעלא רעביא׳ ןאטעג ביוהא ךיז טאה

 : ןרײ יד ״אפ םינפ ץיז ןאטעג לארטש א טאה םע ,.סאלפ
 ךיא ,ןדעוו טזײלעגסיוא ןלאז דימ ,ליװ ךיא :גאז ,עינעב —
 ןטלעװ רעקידעבעל דעד ןופ לעפ יד ןםײדפארא ןלאז רימ ,ליװ

 דן;אז יטאג וצ ןכערבכדוד ךיז ןלאז רימ ,ליװ ך1א :גאז ,עינעב
 .טדעפטנעעג טינ ט,אה עינעב ׳ר רעבאן



 רע טיױ םעדכאנ ןוא עדערגר*?ב א טלצה עלעפמינ
 ןפאלש

 ןופ .ועקיש&נ א ןוא רעפײיד א פכאנ-אפ דעד ןעוועג זיא סע
 ןיז ןיאיד ,גרעב עהױר ןגמניאװשעגסיזוא ןענײז זפלעװ טײז דענעײ
 ײז ־עביא טאה 1למי״ד דעד ןוא ״רעדלעפ יד ףיוא טלעטשעמױ*
 -׳עצ יד קיךמערוטש טאה סע .רעפןק דענעדנוצעגנא ױו ,טנערבענ

 טאה דלאװ ־עטלא דעד ,טנ:ענ שעד טצײלפראם העיקש עטעשױ־
 טימ ןוא ־עײפ ןמימ ■טצידםמיעג ,םיןקױלב ןײז ןיא טרעקאלפעג.

 .שינעלקנוט־

 ־י׳־אפ ־עד ןיא טקתמעגפא ףיוחא זיא רעציװעקסאז עלעפמיג
 רע ,לימ ־עד ־עטניה גדאב ןקימײלי׳סעד ףי*א טײקטיזו ךעקדנכאב
 טדעדעג ןוא טנגעג םענעדנוצעננא סעד וצ טנעה ױ ןבױתעגפיוא טאה

 :טלעװ רעד ץפ ןטײז דיפ יד וצ

 קיגונ טפנונראפ סעד ןענעק טינ ,ךיא לאז סאװראפ —
 ״טפעדוצ םיא ךיא,טלאװ ׳ ףוע ןא ןעװעג טלאװ רע ןעװ ,א ז ןכיורבראם
 ״ע:סיוא םיא טימ ךין ךיא טלאװ-לספינש א ; ערעשטעװ ףיוא טכאמעג־

 .ךעלדײמ ץעװ ןלעפעג וצ טלספינש־

 - טלעװ יד ןענעקרעד לצ ־עפ־עק ןײמ טעברא־יטכאנ ןוא :אט -י
 .טעברא ןײמ ןיא רימ טדעטש טפנוג־אפ ךעד־

 ^*טינ ױ ןײז עשמ ןאק טײקיטפינ־אפטינ ןסלוע לש ונובר —
 .טײקײטפנינ־אפ

 ןיא ,טעברא ןוא טכא־ט רייע יד ״טבעל דךע ױ ׳טעז —
 י׳־אפ נןךג טינ ןוא - טײקכעלטעג ןײק ױיא? ץא ןאטיג זיא סע

 .טפנונ׳
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 ״ײא ןױמ ןענעקרער.,ל*ה ,ךיא - ?ןב>יל ,ױנעטאג ,ויא שאװ —
 .טלעװ רעד _ףײא חםש םענעג

 •ײז .דלעפ ןיא ץײלא דעטציא׳ ,עלעפמיג ?ןךיא ןיב מא —

 ״רעדי - דעיא ,ןלאט־ ץוא ןעניילם יד רעיביא טרעטעלןכ ענײמ הגשה
 ־דדס םעך ץײז וצ גישמ םעגײמ רעפרעק, סעד םיג יז מזאל לײװ

 '.־מלעװ רעד ןופ

 ״ײמ מפנונדאפ םעד ץפראװסיורא לעװ נךיא, !ױנעמאג- ,ןאי, —
 רעט&נעפ ןכרוד סענ

 -ףיוא פאך סענעפראװראם א מימ גראב ץופ פאדא ױא ףעי ןוא

 .המדלמ רעד ךאנ דרעפ ןופ פא־א מײג לאדענעג א יװ ,ףיוךא

 •םוצ ןבארג ןכײװ א טכוזעג .,געװ סוצ ןעגנאנעגפארא: זיא רע

 ״טפאדעג ט&ד דע תמדמ ,ךעבױג יד ןיא וטפאיטעג ,ןפאלש ךיז ץױיל
 .ףאלש ןיא סיא וצ ןעמןק טעװ עלהאל

 .,טעילוטעגפױנוצ ךיז רע טאה לבירג ןקיכאמ א ןיא ץעגרע

 הנבל יד .ןפאלשעגנײא זיא ןוא ןפאקוצ טיעילעגדעטנוא טנאה יד
 ״נױג םאד ,טמעראװעג ,ןײ־א עצײלפ רעד ןיא ןטכיולעג םיא טאה
 :ענײז טקנעװשעגמו־א ,םידגב ענײז ןעגנודדעננרוד טאה טכיל עג

 .רעםאװ ןסיז א טימ ױו ,ךעלדנײב
 ףאלש ןופ טלכײמשעג טאה רע

 ־ןכײהעג ,לםקא ןראפ טרייעגנא ךעלעמאפ םיא' טאה רעצעמע
 ןוא ,םיואראפ טנעה יד ןביוהעגפיוא ךיז טאה רע ,ןײטשפדא
 .דעדלעפ עטלפענראפ־־ךעלדעיליז יד דעביא יוזא ךד ןזאלעיקעװא

 •.ןבירטעג סוא טאה הנבל יד

 ״טפעשעג ,דעגניפציפש ױ ףיוא טעמכ ,גנױג ןעגנאגעג ױא רע
 ןע־עג טא,ד דע ־עבאי ,ןסאלשעגוצ ןגיזא ױ ,רעטרעװ עכיױו טעש

 ־יד ןוא דעמײב־ יד ןופ ןקעלפ ױ, ,טנגעג ןסײװ סעד ךיז ־אפ דאלק
 .ןלאט ױ ןיא ךעלפרעד

 ךעגנאגעגקעװא רע ױא ,קמיקעג טינ .םיא וצ ױא עלהאל
 ״יײז ׳טכיל סנפארט יד ,טלעװ רעד ־עביא ןכוז וצ ,ףאלש ןיא

 ױעביא ןענורעג ,ןגער סנפארט יװ ,רעװש םיא ףיוא ןלןאפעג ןענ
 .טנורג ןפיוא טײג רע ױו ,טריפשעג ךיז טאה רע ןוא ,ףוג ןײז

 .ם&דטש א ןופ
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 ץעלעג מא ;עװ ןפי־ג? ,ןנלעטשענפא דןיז דע טאה גגילצולפ י
 .ךוש א

 ״עגפיא פאק םעד קױנטלאה ,ןגיובעינײא ךיז טאה ע׳דעפמיג
 שוצ פיא טקיידעגוצ ןדא ךוש םעד ןעמיגעננא ,הנבל דעד וצ ןביעו
 טדעהעג ךוש דעד זא ,*־״אלק םיא יאפ ןעװעג זיא םע .ןצראה
 ןיא טריפשעג טאה ־ע ,ןנארטעג ל>אטא םיא טאך, ד ,ץעלהאל

 .דעםדעק םעלהאל ןופ פעטא םעד םיא

 .ןלאפאט עקנאלב ןשיװצ ןגיוצעג ךיז טאה געװ דעד
 -וצ טימ ,ןצראה ןפי־.א ךוש םעד טימ ןעעאגעג זיא עלעפמיג

 ״עגראפ זיא׳ם ןוא הנבל דעד וצ טליײמשעג ,ןגי ״א ענעםא,לשעג
 טינ טפײװ רענײק .ןשטנעמ ןופ םעק יה ףי־.א טײג רע יװ ,ןעמוק
 ״הנבל עטשדעבײא יד ףױא .טינ םענײק ףדאד רע דעבאי ,םיא ןופ
 טגײב םיא דעטנוא דרע יד ןוא ,.ןגי*גז ץא ,םױא רע טײג דעדלעפ

 ״הנבל ךעד *־עטנוא ךײט רעםיורג א יװ , ךיז טלפאצ ,םײ.א ךיז
 .ןייש

 ,רעמײב יד ןי.פ קמיטש קמונדאפ רע טאה טײקליטש רעד ןיא

 דעד ןופ דוב ןטצעל םעד ןוא למי״ד ןום גנאזעג סעד ,דרעי רעד ןופ
 , .טלעוו

 ץעמיאװשעג זיא םיא רעביא ,פאק םעד ןבײהעגפיוא טאה רע
 :טלאטשעג ענץוג ,עננאל א םנקלאװ יד ןשיװצ

 ?אד וטםוט םאװ —

 .טינדאג —

 ?טינראג טסײה םאוו —

 ׳.ךיז ױזא ,עלעפמיג ,טימאג ,טא —
 ,טלעװ דעד רעביא ץלא ךאנ טמיװש יקםװעלביחװ ןאפ רעד

 דעטנוא דרע ץיק אטינ זיא םע ,ךיז ןניװ ןנעװ יד - אד יןזא
 .םולת א ,םולח א - ס׳יפ יד

 טכיל ןיא טלעװ יד טלדנאװדאפ םיא ײב ךיז טאה׳פ ןוא
 ״לפענראם א עלהאל ,ךױר רעםײװ זיא דלעפ םאד ,הנבל דעד ןופ
 ״־מיג ןוא ,ףום־־ןיא ןום ,םיא ןופ ןעמוקעג זיא םאװ ,גגאלק רעט

 .אטשינ טפיודרעביא זיא עלעפ



 װ״ל יד ןופ גנאג רעד

 ץפ פעדאמכ .ןױה״פױ ןופ הכאנ ױ ןע&וקעגנא זיא שע ןדגאי
 •׳נא ,ךיז ןיא.ד פאלפ שמ ענעדאלעינאי ,עניורב ,ןקע עטסטײװ יד

 -ארג ,רעמיהק א ןפי&שעג טאה שע .זפנגעג רעד ךעביא ןבילקעג

 ענעגײא יד טינ טעז ןעמ .־־ רעטפניפ ,דעמינם ױ ןיא ןגעך רעב
 .מנעה

 גםעקינװאװדעמאל ױ מלעמשענפיוא ךיז ןבאה לימ רעד ײב
 םענעפאנענפא ,ןמלדיקעצ א מימ ,לטיה א ץ^י ,םיואי־אפ עינעב ׳ר
 ןיאה װ״ל יד .רעגײװש רעמימאשז ןביז ױ םיא רעמניה ןי,א םאק

 ,רעטעכאנבלאה א ,עלעםמיג ,ערעדנא ױ ןן?י ענײא ןטלאהעג ךיז

 .ײז ןשיװצ טעקנאלבעגמױא *ךיוא ךיז טאה

 ןגײװצערעײז ןכנארב־אכ ,רעמײב יד.ןגיובענפױא טאה טנױו רעד
 זיב סעטאםאק ױ טרעטראקראם ,ןצלעפ ױ ןסידעג ,,ףױחא ףיוא
 דצ םאװ טימ ,ןעװעג טינ זיא שע זא ,טקיטשעג ,םאק ןרעבירא

 .קמעטע

 ןוא .ףופ שוצ ןעגנאנעג ןענײן עלהאל ןוא עטכאלפ החמש
 זא ,טקרעמאב טינ טאה רענײק רעיא .עלהמהב שאה ײז רעטניה
 יז • .װ׳יל יד ןשיװצ ןענופעג ךיז טאה יקסריטאבויל ןיטשריפ יד
 טמלצעג ,םלוע שעד ןשיװצ טנעה ענעכארבראפ טומ ןעגנאגעג זיא

 .טאג •וצ ךאױפש ריא ףױא ןטעבעג ןוא ךיז

 ןבאה פע .רעדלעפ עקימײל ןשיװצ טריפעג טאה געװ רער
 ׳־מורא ,קלפענ עטכידעג שינרעטשגיפ רעך• ןופ טלקיװעגשדרא ךיז
 טאה ןעמ .טנגעג רעד רעביא םעטאמש עפױרג ױו קמואװשעג
 דרעב יד ןופ .ןיהואװ טשואװעג טינ ןוא סופ א טקעט,שעננײרא
 עטעשטראטבעישױרא יד ןוא ,דעםאװ שאך ןכאנעגםא־יא ךיז• טאה
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 מ ;יא ;סױעננײרא ךד ןיאה ןטניװ יד .ןדארפעג ןיאה סהרדשה־׳טוזז
 רעדלעפ ױ ףױא סנקלאװ עדעטסנום רעקיטש ןםראװעצ ,סעראמכ
 ,עלהזנהב שאד .סעקינװאװרעסאל ױ ףי א זײװנעמארטש ץ-א־עג ןוא

 עלא ךיז טאה ,לעם ןםי־א -נאה ןײק טאהעג טינ ןיוש טאה סאװ
 ךיז טאה ;נאג רעד .רעײג יד ןטלאהעגנאנ םיוק ,טגײלעגםא עלײװ
 ״ראם ןעװעג ױא יעכעלטיא ,רערעטסניפ ןוא ךעפיט ןואל^יפארא

 ןוא שינרעטסניפ ענענײא יך ןיא טקךרעג סוטש ,(ךיז טימ ץאט
 :גנוטע-אברעד טאג ײב ןטעיעג

 ,עלופאק רעד ףיוא ךיז םעךאבדעד יט>אג ,טאג

 ,לידעטאה םענײלק סעד ףױא

 ־.רעש דעד ףיוא ןוא לדאנ רעד ףײא
 , ךעלהטשנ עקנינײלק ערעזנוא ףי־א ךד םעיאבדעד

 ,סעטאמש ן*גז ןײפ ןיפ עטעטאלעגםױנוצ

 ,סעקשעפטאפ ןליװ סאװ ,.ךעל־־עדניק, עדעזנוא ףיוא

 ״דניק ןוא טינ ע־ה־דצי ןךך ןיאך שאװ ,דעייױו ױ ףיוא
 .ליפוצ ןעל

 .דאב ןיא טינ ןעײג םאװ ,ךעטכעט ע-עזנוא ףדא

 יסנװיוא ױ רעטניה ןגיל שאװ ,ױ ףיוא ךד סעראברעד

 ,שרעקניטש, ױ ףײא

 יךורב א ןיאה שאװ ,ױ ףי־א

 .רעזײה יד דעביא ןעײג שאװ ,ױ ףױא

 ,שעשטאילק ױ ףי*א ןד שעראגרעד

 ,שכעװרעטנוא תולנע׳־לעב ױ ףױא

 ...רערײנש יך ףיוא ן*,א ךענשזדיק, ױ ףיוא
 וטאג ,טאג

 םלוע יעד .ןעמעטע וצ שאװ טיט ,ןעװעג טינ זיא סע ןוא
 ןפא ןטלאהעג ןיאה רעגיױוש ױ ױולב ,טיונ ןופ טעצםיזעג טאה
 עניעבלעק ױ טיס ןוא ןײטשלזיק ןופ רעטינפ ערעײז טלעטשעגסדרא
 לקינ־ אװדעטאל ןײלק שאד .שינרעטטכניפ רעד ן*א טקוקעינײרא ןייוא
 יפאק ן.םי׳,א עטאםאק רעטרעשאקעגפיװא רעד טיט ןעגנאגעג ױא

 .טנײװעג ןוא טנעה ױ ןכא׳וכעג
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 ,.ע־ײב ױ ןםדעג ם^>ך םע .ךלאןן ץא ןעמוקעגנײךא זיא־־ןעמ
 דו ןדא עדאפ א מקיטשעג טאה דרע דעד ןופ ,ןעלצראװ יד מימ
 •׳עג זיא עפזלאב סהחמש. ,ר .סעצײלפ יד ףיזא נןיז סגײלעג ןאי א

 ״לאװעג ןיז טאה ענײז סײקשיסאיעלאב יד ,*ברעקעגדעבייא ןגעל
 רע ,טלעטשענפא םינ ןיז טאה החטש ׳ר ,ןכאריעצ ןזא בורה טרעג

 :טניװ םנופ ןײװעג םעד ןיא ןעירשעגנײרא טאה

 ז ןעױבפא קידוצ לעװ ףיא -

 ובגאלקעג טאה טניװ רעד .טרעהעג טינ םיא טאה רענךגן
 •יד ןיא ןנאלשעג ,רעמײב יד ןופ ץענױרק יד ,ךרוד ,פעק ײז רעביא

 א ,ןיז טכאד .דרעב יד ןופ ״אה יד טפ־צעכפױרא ןיא ןטסורב
 טעקינװאװדעטאל יד .טרעהעג סיא ןיא ןיז טאה לוק רעשישטנעמ

 -ביהא טאה ןבארג א ן>ב ףיט ץעגרע ,רעלײמ ױ טנםעעג ץבאה

 ןא יװ ןגאלשראפ ,.דרע ״עד ןופ טרעמאיעג ,שטנעמןא קירשעג
 א ,געװ ןופ גערב םוצ ןעגנאגעגוצ זיא ףלאװ׳ר .גײװצ רעטלא
 דענײז תצדונ ױ ראג טי.מ ןײ%א שינעפיט רעד ץא ןאטעג יױשעג

 גזנוא טןמ שוק ,רענעטל^שךאפ ',וטםיב רעװ ,וד ־־*

 ריפ עלא ףי־.א שטנעמ א ןבארג ץופ ןכאךלעגםיהא זיא סע
 -עגוצ ,טרעטיצעגפױא טאה עלהאל .זלאה ןפיוא עבראט א טימ

 -עג טינ ןעמ טאה ןעטכניפ רעד ןיא .ןהחמש ד וצ ךיז טעילוט

 .ײ א .ךעלטנגײא טעז שטנעמ רעקי,אד רעד יװ ןבײלקדעדנאנופ טנאק

 חע ,םעקינץאװדעמאל ױ ןשיװצ ןפדאװעגנײרא םיא טאה טנױו רעד
 ־*־ענ ןגיוושטנא ױא ןי,א םלוע ןשיװצ טשימעגבי־א ךיז טאה

 .ץ.ן־־אװ

 ״יטמי יד ןופ טפעלשעגםיהא ,ךיז ןעמ ט$ה לטעטש ןיא ןוא
 ןיא עטלקיװעגנײןא ,ךעביױו ׳ןדײ עטרעדאקעצ ,טײק ןוא דניק ,רעב
 -ניה יד קנײז ןפארלעגביהא ,רעדניק עטעראמשעגפא ,םעלײשטאפ

 ,רעכײב ענעלאןװשעג' יד טימ עװילשהוא, ױ ,עדנ־לב ױ ,עקױעק

 -אמש ןיא עקיכעד ןדײ ,ןגיוא עטצעזעגםייורא טימ עטאװעליק יד

 .קעז ןיא ענענאטעגנא ןדײי,סעט

 טלעטשענשיוא ,קדעמ עמהק ױ ףיוא ןבילקעג ךיז טאה קמ
 טעילוטענסיונוצ ,פאק ףי.א םאק. ,ןםאג יד ןופ ןטייז יד ײב ףיז
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 -עג ,רעמינפ יד ןיא ןפיעשעג ױאה ןנער דעקיפעלק דעד ןדא ׳ךד

 ךי^ה ׳טײקט% ןופ ענתח ׳ךעעפש יד ,ךענײל יד דעביא ןסאג
 -*ןױא ענײא ךיז ם־־אפשעגנא ןרא ,זצקאנקעג ךלאפנײא פײב ןפלאהעג

 ״..צאג -עד ןשעןעג ױא ךאד ןקױעדינ .םעד תקוא ן-א .עקעדנא יך



 ךורפש א

 יד ,ן;יילק יד ןופ רענװאד יד סיוהא םיא וצ קשןק םע ןוא
 יד *עניױו יד ,םירותי״הבישי ױ ,םרעטפיולק ױ ןופ םיהלגז־
 ענײז ןופ שעלאפ ױ ןשוק ײז ,מזואי םיא ןעלגנױ ײז .סעילעקי

 .רעדײ%'
 ?,דרית -עד וצ ןבעגוצ זנוא וטםמןק םאװ ,חישמ

 :ײז זפדעפפנע רע ץוא -ו

 רעד וצ ןבעגוצוצ םעפע •ךײא וצ ןעמוקעג זנינ ןיב ךיא -י
 .ה־יות יד ןעמענםאו ןעמןקעג ןיב ךיא ,הרות־

 ?ןשםנעמ אד ןענײז םע ,עלעפמיג

 ץ׳ןשטנעמ ןײק $נינ ןענײז פע ,ןײנ״
 ?אד ויא פאװ

 ,זנינ זנדער םאװ ,ליומ א ,ןגױא ןא קןוג א אד זיא פע״
 .״מינ מנאלש סאװ ,ץדאה א ןוא״

 ליומ סןאך ,מעז ךוג רעך ,עלעפמיג ,ךאד קנײמ רימ ןוא -
 ?מיאלש ץראה םאך ןוא טדער

 ןיא פ$,ךד מלגיפש מיזאפשעג רעזנוא לײװ ,עלהאל ,רעבױעד״
 .״ןעילב רעמײב ,ןדײר ןרעסאװ לײװ רענױעד ,סעקלשזאמ-

 ?םולה ןיא םיוב א טעז סאװ ,עלעפמיג י:אז ,א —

 ןײמ ,ןיא ךיא יאה ךױ ןוא םיוב א ןײלןא ןיב ךיא ,עלהאל״
 .״םולזז:
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 ועװעטאר ,למיה ןופ ראה ,עװעטאר

 ־טאך מױו רעד .לטעטש םוצ ןעמןקעגנא. ןענײז װ״ל יד ןדא
 ןייז יך .ןײג קירוצ ןזאלעג טױ ,ס־עמאה זניט ייװ ןסיומשעג ײז
 ן־גלאװ ײן ףן סקנופ ,ןגיויעגנײא רעװש קגנאגעג קנײז דעזנומאשז

 .סעצײלפ יד ףי*א ־ז־ע יד ןגאד&עג

 ׳.קדאמ םדצ דעטנענ טקו־עג ןךיז ןנאה רעמיה ײז

 ־יײז ןןא ךיז סלםײרזנעג ,םיואראפ עינעב ד ןעגנאגעג זיא סע
 ״ײז רעלײמ יד .עצאלב ־עד רעביא טפעלג׳יעג ךיז ןיאה טנעה ענ
 סימ טםעלקראפ ןגיוא יד ,םניװ םענעםאלעגנא טימ לופ ןעװעג ןענ

 .טנקירטעגסייוא קגנוצ ױ ןווא עראמכ

 ױ ןבאד םאד ,ןיױועג א ט־עהרעד ךיז טאה ,רראמ ןםױא
 טםאטשעג ײז ןיאה ,סעמאמ ױ ,דעבײװ ױ ן־א ,קױשעג רעדניק

 .־־עלײמ ױ ןוא רעכיט

 י׳וק ןופ ןפאלק א קראמ ןרעביא ןנארטעגמורא ןיז טאה סע
 ױ ,רעצלעה יד ןא ןײג טװתפעג ןבאה סעקילאק ױ - סעיל

 ןביוהעגנא ןבאה ײז זא ,קירשעג רעבײװ ערעײז וצ ןבאה ערנילב
 יײז קניד רשסא ,ןטלא.רעג רעכײב ױ דאם ,ךד ןבאה ךעבײװ .ןעז
 ערעײז ףידא ןגארטעגפיורא קפ זנאיד עססוג ,ן־יאװעג קױעגאדט
 טימ ץנאטא ןיא שיװא קנײז לטעטש ןופ תורקע יד ןוא ,ןטעב
 ױ טימ טצנאטעג ,ןהישמ ןגעקטנא טנעה עשליבסנאמ ענעפראװראפ
 ױ ץגיובענפארא ,רעמײב עטדאדראפ יװ ,סרעפרעק עגנאל ענעקזדמ
 ױ ףיוא ןעלדניש יד טימ טאה טניװ רעד ןוא ,השוב ראפ םעק
 -ר .קראמ ן*א ןעמוקעגגײ־א ןענײז װ״ל יד .טליפשעגוצ ײז רעכעד

 סעד רעביא סיפ עשעװראב ,עטײרב ױ טימ טעפאילכעי טאה עינעב
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 יד טלפערפעג .ןוא ןגיוא יד י£פ מוט םעד קזעג ,קודב ןקי&ױןגי
 :טאג וצ ענײז הליפת עטצעל*

 ,ןראװעג טעײטראפ זיא פאװ ,ןאזנעראי ןא ןופ הליםת יד

 .־..ץדאה ןײז ןבדשיוא רע טוט טאג ראפ ןוא

 ױא שאװ ,שטנעט רערעטכניפ דענעי ןעגנאנעג זיא םיא ןבעל
 ״פיוא טינ טיראװ א ,טלאק םיא ףיוא טקוקעג ,םידאמ ןפיוא ןםעועג־
 ,ץעקפאי םיא וצ טײצ וצ טײצ ןופ ךיז טנעלפ עינעב ׳ר .טדערעג

 םיא טאה שטנעמ רעד דעיא ■,.ן:אז שעפע םיא לאז רע ,טראװעג
 ױ .ןעגנאגעגנאנ םיא ךאנ זיא ןוא ,טשינ גנוצ ןייק טאה דע ,ןזױועג
 ־ינעײרש ןיז ץ:א,ד ײז ,םנטײװרעדנופ ןעינעב ׳ר ןעזרעד ןבאה רעבײװ-
 ךיז ןבאה ןדײ יד ;ראה ענעזאלעצ.טימ ןאטעג ףראװ א םיא יצ קיד
 יד ,סעקילאק יד שיא וצ ןענײז םע ,עטאלב רעד ןיא ןגיוצעגסיוא-
 יד םיא וצ טקערטשעגכדא ןבאה עםפוג ױ ,ןעינורפשעגוצ עקיכעד•־
 ןפיל טזאלעג ןךיז ײז ןיאה ןײװעגא טימ ,עדנילב ױ ןוא .טנעה
 טניפעג ,חןשמ ,רע ואװ טפיאװעג^טינ ״קראמ טײז רעדנא םוצ.•
 רעד ףיוא ןלאפעג ,פפולפ םעד ראפ טלעטשעגםא ךיז ןבאה ,ךיז
 ערעײז םיא וצ ןטײרפשםיוא ןוא .ם.יא וצ ןענײװ ןעמונעג ןוא דרע
 ,ואװ״שרעדנא ץעגרע קגנאיעג זיא עינעב׳ר ןוא .טנעה עדנילב.

 רע ואװ טױט ױ טשוקעג ,סיפ ױ וצ ןדײ ןגעלעג ם,יא ןענײז םע
 :קגנאנענכרװ זי־א•

 יזעא ףױא טערט ,חישמ -
 ןײק יאה .ךיא ליױו ,טכאדטרעטומ ןײמ ןאן רימ רױ ,חישמ

 וטינ רעדניק-
 :םעצײלפ ױ ןופ רעקיוה םעד פאדא רימ שענ ,חישמ -

 'יטינ ערה־־רצי ןײק כאה ךיא ,חישמ -
 ,ןרײ יד ןיפ פעק יד דעביא ןטארטעג טאה ,חישמ ,רע ןוא

 ךיז ןשוק טזאלעג ,רעבײװ יד ןופ ■ןטפורב עטרעװיױעצ ױ. רעביא־
 קײג ,עטרעטיבראפ ןוא עמוטש יד ,װ״ל ױ .ענײז סעטאיפ יד ־ןיא
 ןוא ,קראמ םעך יעביא ןני־א ענרעבלעק ױ סיוא קיצ ,ךאנ םיא־
 :.דעזלעה יך ןופ םיורא ײן ױנ׳ךוז טםײר םיצולפ ןוא ,ךיז ןקיטש־
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 !עװעטאר ,למיה ןופ ־אה ,עװעטאר ->

 ,װ״ל ױ וצ פײא ךיז טעװערןל רע ,טבױטראפ מרעװ עינעי ׳ר

 ןפ־נאװראפ פעק יד *לטיה םוצ טנעה ױ ןניוהעגפדא ןטלאה ײז ,טעז
 ,]כראמ ןפיוא ןעיױשעג יד ץא ןײװעג פעד טרעה רע ,טאג וצ
 ן*ע ןײפ םעד רע טריפש־עד םיצולפ ןוא .קערש א פיא טלאפאב סע
 .ן:ײא ױ ןופ פיא ײב .ךיז ןסיג ןרערט ,ןשטנעמ עלא ױ-א-טא

 ןוא ,םיפ יד וצ פיא טגיל פאװ ,ענעדײ עטשרע יד ףײא טביוה רע
 ״ניה יד טלײה רע ,טשורב רעטנפעעצ רעד ןיא שוק א ריא טוט
 :עטרעטייראפ ױ טסײרט ,פעק ױ רעביא פענראפ יד טעלג ,עקידעק

 !טיראטש ,ערעײט ,טבראטש -י

 יד רעטנוא ןופ רעכעל יד טימ עדנילב יד ןםדלוצ ןעמוק פע ןוא
 ןלאפ ײז ,רעלײמ ערעײז ןופ םיודא ךיז טראפש םיוש א ,ןעמערב־

 :פינפ ץ,פ ןגיוא ױ שיא ןסײר ,םיא ןםראװ ,ם־א ףיוא ףיודא

 .פמולפ םוצ ןטעבעג ןבאה רימ ,חישמ -י

 ־עמ טינ ןיוש טליפ ,ןגיוא עטקיטיולביאפ טימ טגיל עינעב ׳ד
 יװ ,טשינראג ןיא םאװ ,בײהנא ןסיורג סעד טעז רע .ןשטנעמ ןײק
 ןופ :ערי םוצ עלהמהב רעד טימ ןעמוקעג זיא רע תעב ,טלאמעד
 רע טרעװ טא ,דײרפ עסיהג א •סיא טמענאב סע ןוא ,טלעװ רעד
 עקידעקניה ױ .רענײז המשנ רעד ןופ טזײלענסיוא ןוא רוטפ ץיוש
 ,רעפעלש יד ןום פיפ ױ םיא ײב ןפעלש ,םעילוק;יד טימ סיא ןלאפאב

 ביוא ,סיא ןפאטאב ,פעצײלפ יד ןיא םיא ןעכדעטס עקידרעקיוד ױ
 • .לרעקיוה ןײלק א שטאכ ץעגרע טאה רע

 עלהאל ןוא החמש ׳ר .טאג וצ ללפתמ ןענײז װ״ל יד ןדא
 טימ ךיז טוט סע םאװ׳ טינ ןעעז ײז ;ןעינעב ׳ר רעביא ןעײטש
 עינעב ׳ר זא ,עדײב ןריפש ײז רעבא ,רעטסניפ רעד ןיא פיא
 סהחמש ד ןופ סיורא ךיז טסײר עלהאל .ףופ םײב ןיוש טלאה
 ׳ר וצ האנש עצנאג יד ףיוא ריא ןיא טמוק לאמאטימ .םימערא
 ט־ט ט:עה עטײרפשעכסיוא טיימ .טדאנעגםא ריא טאה רע ,ןעינעב
 ןוא טינעה ך טכערב״אפ ,טנײװ ,פראמ ןרעביא זאל א ךיז יז

 :ןדײ יד וצ טײרש

 !םיא טענדה ,םיא טעגדד —

 ,ןידא ,טדאד ףדאװ א ךיז ןעוט ןדײ ןוא רעבײװ תונחמ ןוא
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 •־אמש טימ םענערײ עט־א יד םיא ןפראװראפ םע .טעל עינעב ד דאװ

 ,רעצלעה טימ םיא ןגאלש ןדײ ,עםאלב ןיא םיא םערם קמ ׳םעט

 'לעה־עגל,אװ ,םעלעמאפ םיא ףיוא ןלאפ םע. ,םיא םנײטשראם ןעמ

 .רענײםשקורב ,רעצ

 ז םראנעגפא זניא םאה רע ׳ײװ ;םיאנענםא זנדא םאה רע י—
 רעד ןיא רעםלםרעפעצ א ,רעםקילפעצ א םגיל עינעב ׳ר ןדא1
 לואמאםימ ןוא המשנ יד םיא ןופ ןאםעגפא גךיז םאה םע .עםאלב
 ןיאה רעדילג יד ,דרע יד יװ קראםש ,סיורג ןדאװענ רע ןרא

 •־נא ,ץלײמ ףי א ןםראװעגפיוא ןענײז ,ערעדנא יד טימ ןטפאהאב ,ךיז

 םעד ן־א םװל ־ע .םלעװ ־עד ןופ המשנ רעםלאץל דעד םימ םפאועג
 םי־עה ,םגיל ,ערעדנא ןגי־.א םימ םקוק ,רעדלעפ יד ןיא ,לםעםש
 *לאװ ןדײ יד .םאג ןדפ םײקסיורג רעד ןיא םנױםש ןוא ,שרעדנא

 פיואןזאל ןוא ,םיפ יד םימ ם־א ןםערט ,דרע רעד ףיוא ךיז ץרעג
 םםינ ן:ער רעד .ןבעל ןםרעםיב-אפ ירעײז ןופ םעכ םעד םיא ףױא
 ן** ,רעםיװעג םעד ןופ ןײא ןלאפ ,ןכאךק ־יעזײה ױ ,וײװנעטאדםש
 -ײװ ,עםאלב דעד ןיא דעדניק ןוא רעבײװ ,ןלייסנאמ יד ןגיל סע

 עםכאלפ החמש ,ר ךיז םום לאמאםימ .ןבעל £אד ןםלײש־־אפ ,ןענ
 יװ ,ײז רעב־א לפאצ א ךיז םום רע ,ןדײ יד רעבוא׳ בײה א
 ןײז ךיז םרעהרעד סע ןוא ,ןדז רעקידעבעל א ןופ םאלפ ךעלעה א

 :לםעםש ןרעב\א ײרשעג רעםקײםשראפ

 יםירעװ ־־
 ,ןדײ יד דעביא םירם עקיזױ םימ קעװא םזיידפש החמש ד

 ״יטש א םימ רעפרעק רעפיורג ןײז םעפא םכײל דעםםניפ רעד ןיא
 ן־,א קידאר־מ ,םיורג ,ךעזײה ױ דעביא קעװא םנאפש דע •םכיל רעל
 סאד םײםש ןעינעב יר ײב .ןיײא ןיואװ ןײז ןיא נירוצ ,םשוגמ
 םציז עליריק ןוא ,פאק פענעזאלעגפארא ןא םימ עלהמדב ענדיב
 םלקאש ,*נק ױ ןעמונעגמורא םנעה עדײב םימ םלאה רע .םיא ןבעל

 ךיז םקור םײה־־עליםש .ןחישמ ןופ םיום ןרעביא םנאלק ןוא ךיז
 ״ױל דעםכאם ױ ,ןקארשעגרעביא ןזא פײװ ,םכאנ דעד .ןופ םיורא
 םעד ןיא םיא םשוק ,ןעינעבד ףיוא ףיוײא םלאפ יז ,פיקםרימאב
 םנײװ ,םיא יעביא םגײװ ןוא םוךא םיא םמענ ,םינפ ןםקיםולנעצ

 ....םיא דעביא
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 הליפת יד

 , ןראװעג ןנעײהראפ זיא שאװ ,ןאהערא ןא ןרפ הליפת יד
 זץדא-ד ץיז ןפי;פױא רע טי,ט טאג ראם ןוא

 זטאג ,טקינײפעג קמ מדעװ שאװדאפ
 ,ײג ךיא דאװ ןוא ,ןענאהדאם ליפוצ ךיא ןינ ,ײמש ךיא זאװ

 .שינרעטםניפ רעד ןופ חיר םעד טימ ךיא גארט

 ,זנוא דאפ רעפעב זיא שאװ ,לגיופ םעד אנקמ ךיא ןיב

 .קמעלא ראפ ־עפענ זיא םיא םאװ ,םײל םעד ןדא

 ,קידעניא רימ זיא םאװ ,טנא״ד ןײמ טימ ןאמ ךיא לאז םאוו

 ?קירעניא דימ זיא םאװ ,ץרא״ד ןײמ םימ ןוא

 םלשנו םה

 145 (10) קצבלוק .מ
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 דז ד

 (ןאמ^ר רענײלק א)





1 

 שטנעמא יװ סוקראמ יכדרמ

 טיעלעג טאה ,רערענאיצולאװער רעד ,טאטש רעד ןיא
 יכררמ - טיטנעמ דעליטש א ,רעשיאערבעה א רעדעל א*
 ,ןיידא לייטש־םױיוב םניא טנײאװעג טאה רע .סוקראמ

 ןצױוצפא טייצ קילבראפ לאמטפא םיא זיא שע ןוא ,ןיילא רענײא
 טאה םאד .ןײ־א נאט ןיא זינ דעכיב עןכיד ךעבדא טכענ יד

 .טלעװ רעד ןופ גנאנ פעד טכארטעגבאנ טײהרעלדנש דע־

 -עג זיא ,עלעקניװ ןלעקנוט א ןיא ,רעטיצ ןיא םיא ייב

 ןטראד דיא ףיוא ;עבורח . א ןוא עקניטלא ןא עפאס א ןענאטש
 ליומ ןיא לסעריפאפ א טימ עצנאג טנװא ןגילפא דע טנעלפ
 ״דצ זא ,ןטכארטנײרא ףיט ןוא טײהךענפאלשראפ ןעמולח ןזא

 .פאק רעד ןעגנולקעג סוא ײב טאה לאמ-

 ,טנעקעג טינ דענײק ,,ךיז טכאד ,םיא טאה טאטש ןיא

 ״עד ,קעגדאפ ךידא ןיוש םיא טאה רענײז עטאט רעד וליפא ןוא־
 האנה ןוא םידיוב ןםיוא קלור ןבעל טנאקעג רע טאה רעביר.

 ךאד רע טאה ,סיױו עמ יװ ,ראנ .ןטכאדט ןײז ןופ ןיאה
 ם$*װ ,עישענג ןילײרפ — לדײמ עטנאקאב טוג א טג׳אמ־אפ■
 ,העש עכעלטע ןציזפא ןיא םיא וצ ןעמןקפיודא טפא טגעלפ׳

 ״דאמ יכדרמ ץא .פעומש ןלעדײא ןא ליטש רעד ןיא קידנריפ
 יד ןגאזפיורא טל^ימעד ריא טגעלפ ,סײװ עמ יװ ,םוק

 .ענײז ןעקנאדעג עטספיט׳

 .טיורטראפעגנא ןצנאנניא ריא ךיז טאה רע
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 יץא םיא וצ ־ןײדא טמוק עיםענג ןילײרפ ,טםערט פע
 י״נטיג םעד טיאיז יז ,עראד א ןוא עכיוה א ,ןםאלעג לטידױב
 ןױש םגנירפש .סוקראמ ינדדמ ןוא ,עלעכײמש א טימ טנװא
 פע )וא ,רעטסנעפ םײב שיט םוצ וצ יז טריפ רע ,ףױא ךײלג
 .רעלעדײא רעד ךערםשעג רעײז ץא ךײלג עקאט ךיז טביוה

 'למעריש ץטימ עלעשיט ןפיוא טנעלעננא׳ טציז עיפענג ןילײרפ
 ףײא עריא ךיש ױ ןוא ,ןקאז עפײװ ןיא םיפ ױ ,טנאה ןיא
 קע םעד טנוה א יװ ,ןגיובראפ יז טלאה לפאנק עכיוה קראטש

 .טכ־#ה יז ,טכראה יז ןוא ,םענײז
 .עיפעננ ןלײ־ם ׳ךוב א ןופ יװ ,טקנופ קװעג זיא יז

 פאדלא ץנינעגראפ טימ סיורא ריא טדער סןקראמ יכדרמ
 .טכארטראפ ,ןײלא ךאנרעד טבײלב רע זא ראנ ,ענעביוהרעד
 רע-.טדערעג ליפוצ טאה ־ע םאװ ,םיא טםױדראפ׳ס ןוא רךיז דע
 ינאל טכארט ןוא עםאנאק רעד ףײא פייא טלאמעד ךיז טיצ
 ״גא ןיוש ןאק קמ זא ,ליפיוזא ףיוא ןױש ןײרא טכארט ןוא

 .טנעה יד טימ ענײז ןעקנאדעג ױ ןפאט

 .ןדירםוצ ןעװעג םוקינאמ יכדרמ זיא טלאמעד ןיואז ■
 דיא םאװ ,סוקדאמ יכדרמ ,תוליגר א טאהעג טאה רע
 גאטנאמ ןטסארפ א ןיא .ןא טנגױ רעד ןופ ךאנ ןבילבראפ םיא
 זן*א טנעה יד ףיוא טראםשעגנא לרעטפנעפ םײב ךיז ןצעזקעװא
 -יא ןעײג פאװ ,טײלעמערא יד ףיויא םאג םוצ ןטנדא ןקןקםארא
 •׳עלש עכײלב ױ ,טכארטאי ײז טאה דע ןוא ,רעזײה ױ רעב

 -ידא .המשנ רעד ןיא רעטיצ ןביוט םענדאמ א טימ ,רעפ
 ־ײז ןעװ ,שרדמ״תיב ןיא םינהוכ יד ףױא לאמא קמ טקןק
 ןשטנעמ יװ ,ןעזעג טאה רע .ןענעכוד םוצ סיוא ךיז ןלעטש
 ־ךאנ םעד וצ ױא רע סאװ ,טעבדא עקילײה א קױװעגײװש ןעוט

 .ןפקאװרעד טשיג
 -״עג רע ט>אה •*־ גגוביודרעד א זיא טײקמעדא ענײר

 .טנארט
 ױעד ףױא למידױב ןײז ןופ קידנקוקפױרא ,סוקראמ יכדרמ ןוא
 ■-לא ײװצ ןעמיקאב ביל טאה ,ךערעגאיצולאװער דעד ,םאג
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 זןיוא ןםינק ענעדנובראפ טימ פעלישטאפ ןיא עמלקיװראפ עקשטיט
 '״אי נאטשךענאד ןוא .*אטנאמ ןדעי ןןיז ןיגאה סאװ ,קפניהא
 יװ ,עקשטױעדינ ,דעביטש. יד ןדפ ןלעװש יד ףיי^ ןזיװ
 טאה דע .דדע דעד ןופ ,סעקיװאדאב עצרוק ,ענעםקאװענםױרא

 .ןענאטש>אפ טשינ ־ע טאה פעםע ןוא טקוקעגכאנ ײז
 ץנא.ו .ךעלטנגײא סע זיא ןעמעלא סאװ ,ןענאטשדאפ טשיג

 .ןעװעג .ראלק
 ״עג רעטײװ *גײװדעד ןיוש טאה סיק־אמ יכדרמ ןוא

 .טכארט
 טגיל' ,טאטש דעד יאפ כאט ץקױרמוא ןא ןיא ,לאמנייא
 טלא ןא רעטנוא למױיוב ןיא ט״אד טעדונעינײא יוזא דע
 א גנולצולפ טחעהרעד דע ןוא ראװ דעד ףױא טמולח ,דגב

 .ײרעביש

 ןיא ינינעד־א ןא טימ ןוא טײקידעבעל א טימ טלאנק פע
 .ןפיורד

 דעד וצ רעבי־א ךיז טגיוב ,לרעטפנעפ םוצ וצ טײג רע
 ךיז טקור רעיוט א ןופ רעבא ,אטינ דענײק זיא םע י- סאג

 דעד ןיא טקוק ןדא *־עקיטכיזיאפ א םאק א ךעלפיב׳־וצ שיודא
 גםאק סעד ,םיא טגערם םיק־״אמ יכדרמ .םיורא סאג רעד ןופ גנעל

 ?אה ,סע טפיש שאװ ,ינאפ —

 .טסיש - ןסאשעגפיוא טאה ץעמ ,פײװ׳כ - י

 ןיא לדעסםנעפ פאד ןכאמוצוצ ןעזעג טלאמעד רע טאה
 ןפיוא - טייצ עדעגועל א ראג ןײגוצסיורא טינ ןפאלשאב

 .,קליר ןײז טעװ למידיוב
 *ידאמ ינדרמ ,ןפעזעג ןיוש רע זיא ןא טלאמעד ןופ ןוא

 ןסעגעג, ,ײט טכאקעגםױא ןײלא ךיז טאה רע .בוטש ןיא ,סוק
 ,ןיױא ךוב א ןיא ײברעד טקוקעגניױא ןוא טיורב טימ סע
 סאד עלעשיט ןפיוא םיא ראפ ןפא ןגעלעג רעבאי זיא קידנעטש
 ״י־א עטעפ יד טימ טקוקעגנײרא טאה דע ואװ ,בװא לכ״נת ןײלק

 :ןלאװקעינא טאה רע ןוא ענײז ךעלעג

 ײז ןוא סנטײװנופ ןגיוא ערעײז ןביוהעגפיוא ןיאה ײז -
 עמיטש רעײז ןבי־״דעגפיוא ײז ןבאה ,טנעקרעד טשינ םיא ןבאה



 ײעג ןיאה ײז ןיא לטנאמ ןײז ןאמ רעדעי ןעירעצ ןיאה ײז ןוא■
 ןסעזעג ןענײז ײז ןוא ,למיה םוצ פאק דעײז ףיוא שא ןפ־־אװ

 — — - ריע דעד ףיוא סיא מומ׳

 ןוא וד ןיא טנעלעג למידיוב ןפיוא ןטיאד דע טאה יו׳זא טא
 ■^לדאמ יכדרמ ,ןדײדכ עליטש



2 

 עײצרלאװער יד ןוא רעב רעםיורג רעד

 ע:שדכוא ןעװענ ם:אנ עקיטנײה זיא רעב רעבררג רת
 .ל&יה ןפי״א ןעיגאהעגנא

 -עג רעכעה ינאל זיא ערענאיצדלאװער יד טאטש יד
 םעד טפאטשעגנא לופ טאה סאװ ,עסאמ יד .רעפיט ן״א ןדאװ
 ״עדינ טקורעגםארא ךיז טאה ,ץאלפ״דאראפ םעד ןוא קדאמ
 ״םיו־־ג? ,ךיז ןטלאװ סע יװ ,ןםאג עקיטײז יד ןוא םאיא רעןכיר
 יד ןיא שינרעטפנ־פ א שעםע ןיפ םיפ ןדא טנעה טײרפשעג

 .ןײרא ןםיאג
 .לטש ןעװעג זיא סען

 עםאמ רעד ןיא ןטכיולאב ־טאה טכילנרעטש עגראק סאד
 ־ינאװ ענארג ,ןײאראפ־־רעגערט םנופ דרעב עטלטאםעצ ,םעצײלפ
 םעד ח־ ןרעיומ ןשיװצ ץעגרע ןטניה ןוא ןטםילאטעמ ןופ םעצ

 .ךאפ־לדאנ ןדעגאמ
 .טײקל־טש רענײר רעד ץא .טיױועג ןנאה רענעפ

 רעװש ,עטעײט־אפ א ,עםאמ יד ,ןעיאטשעג זיא ר ןוא
 ״עגוצ ךיז טאה יז ןיא טאטש ןופ ןסאג יד טימ ןעמונעימורא

 .טכ־אה
 טקידײלעגסי׳א ןוא דעל ןגיוצעג טאה לטםעדפ גנױ אן
 טכארטעג טאה םאװ ,עשאמ רעד ןופ קנאדעג רעטלאק דעד יװ
 ־יט- ערעײז ןופ ןיאה ןעלםײװ ענעספעש .ןגײעעגפױא ן*א ליוד
 ײראפ א טימ טכאנ רעד ןיא טיױו טעה טקןקעגסיז־א ־עכעל עפ
 •־נא םעד טבעלעג ױזא טאה שטנעמ ןײא ןוא ,גנוניוטש רענעגראב.
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 ״ע;םױרא ןוא קפוד ןיא קפ־ח טייהרעלױנש ןיז ןםאגעגרעביא ,ןרעד
 .לײה רענעטאשראפ א ןופ יװ ,קינײװעניא ןופ טליוהענ

 י־עגמורא זיא .רע -,טעקנאלבעגמורא ךיז מאה םסידנוב א
 :ןט־אד ןפאלעגוצ ןוא אד ןפאלעגוצ ,רענגקיטעפשראפ א ןםאל

 רעד םײטש ואװ ?םירבח ,״דנוב״ רעד םײםש דאװ ־־־
 ?״דנוב״

 ןוא .שינעלקנום רעד ןיא ןראװענ ןלאפראפ ױא רע ןוא
 םענרעבליז ןליק א םימ ןוא *־עב רעד ןעגנאהענ זיא םעד רעביא
 ״םניפ רעד רעביא םײקליםש ענײר .םבעװעגםיוא רע םאה םידאפ

 .שינרעם
 פניא םקױדעגפיונוצ םוקראמ יכדדמ ןענאםשעג זיא סע

 ״פאנ פאק םענעסירראפ א םימ ץא םענײז עלעםנאמ ןקידרעמוז
 -עג םאה רע ןוא ,ןרעםש יד ןופ גנאג ןלעדײא םעד םקוקעג

 .םלעװ רעד ףיוא קןוחמוא ןוא קץה ױא שע זא ,םכארם

 ״־םיוא סעפע עמיםש א םאה ,םיױו ,קראמ קע ןםײװ םײב
 • ןפורעג

 םימ ןוא ־ עםאמ יד ןאםעג געוואב א םיוק ךיז םאה סע.
 םאה סע ,תובצמ רעםנוא ןופ ױו ,ןעױשעגםױרא סע םא.,־ לאמא
 ״עג ם-ינ םאה רענײק ,רענײק ןוא ץראה סאד םרעקעגרעביא ךיז

 . :ןענאראפ זיא סע זא ,םסואװ

 ו ע י צ ו ל א ו ו ע ך

 ■״נאםעג א ןבארקעגניידא םשרע תליחה ױא םאיםש ןיאי
 ,רעםכניפ ןוא םלאק •ךיז םפעלשעגניױא ,לייאמאםיוא רעטרעצ

 .עלעדנעפ םיור א טימ טעכאפעג ןוא ,שינעעזראפ א

 ■^מעגםיוא ףיוא ןםירעגנ^; קנײז סעשםפאל ןיא רעםיױ
 .סעםאקש עםער

 .רעזעניכ
 ■.ןםקיב םימ ןעמןקעננא ןענײז רעכעםפאפ

 ־םנערבעג ןיאה׳ס ואװ ,ענ־גבױם רעד ףױא ,ןאנבױא יןואו
 ץראװש א םימ רעקניראד א קנאםשעג ןיוש ױא , ןצאקרוםש



 ־דע טאה ־ךיג ןץוא ןרא ,טכאנ דעד ןיא רעקניכײלבא ,עלעדרעב
 .ערענאיציל>אװער יד גנולעטש ץיז טרעלץרעד

 ״יאה ףיוא טיו־עעג טא.ד׳ס
 ״םערפ ןױ א טיכ טכיזהעגכדדא םדעװילגענ טאה ' עסאינ יד
 דעד וצ ןיהא ץלא טצאלגעג טאה ־יז .קנינאב ןופ עלעם
 ״רעקירעדינ א ןענאטשעג ןיוש זיא רעטציא ואװ ,ענובי־־ט
 םע י .ןלירב עטלטעדעג עסױרג ןיא דענדער רעטריזא־עגכורא״טאלג
 ןוא ,גנויעװאב ןא ,טעװאקעגוצ דענדער רעד ןענאטשעג זיא
 טאה ,עכאמ ױ ״יז םאװ ,ןלױפאב שעפע טאה עמיטש עקנאלב ןײז

 ,.ןכראהעג וצ ןסאלשאב ףנית
 עמײרב ענעגנאהעגדעבירא ױ טבלאפעג טאה עלעטניװ א

 •ןיאה םאװ ,רעביטש טקורענפיודא ךיז ןכאה׳ם ,ץאלם ןרעביא רענעפ
 ףיוא בוטש .טעטש ענעדנוצעגנא ןופ ןטאקאלפ ךיז ףיוא ןגארטעג
 טיור רעקידװעקעריפ רעד טאה גאטראפ ןופ ױרג ןיא ןוא .בוטש
 -־עג ףיט סעפע ןוא טלעװ ױ ןוא ור יד טשימעצ םוטעמוא ןופ

 :טולב םענעכאגראפ• טימ יװ ,ןקארש

 ןעיצולאוועך

 ־טפעלשענקעװא ץא ״רענאיצולאװער רעד״ סוקראמ יכדרמ
 קעװא זיא רע .רענײז ײטראפ רעד ןופ גנערדעג ןיא ןראװעג
 ■טלעטשענםא ,פאדא ףיוא םאג רעקיגראב רעד טימ ךעלעמאפ
 ־עטלאקי ױ ךיז ץא טפאזעינײא ןוא טרעלקראפ טקוקעג ,ךיז
 ךיז טאה פע .גאט ףיוא גנאנפיוא יםענדאמ םעד טא ןופ טײקיורג
 טינ טאה רע ראנ ,סקיטכיװ רעײז סעפע, םיא ןיא טכארםעג

 .סאװ טפואװעג
 -פאדא רעד לםענ 'םנום ןעזעגסױרא ךיז טאה סנטײװרעדנופ

 טימ רעטעברא עקיצנײא .טאטש ןרעטניה ןיוש םאװ ,נראב ןופ גנאה
 קידנלײא כאנ ױ .ןפאלעגרעביא ןענײז ךעלרענלעק עטלעמשעגפיוא

 ־ױא יקסװאקשטיב ר״ד ןשידיי ןופ ריט םײב ןטנוא ןטדאד ןוא .םײהא
 *ימ אמתסמ -,רעטײר א ןעננורםשעיפארא שירעגנױליואװ דרעפ ןופ
 ־דעטיור רעד םימ ןעמוקעגקױוצ ױא סאװ ךוז סיקםװאקשטיב ,עש
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 י״יל ענעננוזעגפא ךעלקיטש ןנארטרעד ךיז ןיאה קראמ ןופ .ײמרא:
 זיא ך$ד ןוא. ,סקיטכױו םעםע ךיוא ןטראד ךיז טוט םע :רעד
 £אג רענעפראװעגפא רעד טא ףיוא' ךעלמײהמוא ענדאמ ןעװעג

 רע .וצפא־א ןטראד טזײרפשעיקעװא רעקילײא ןיוש טאה רע
 -״ענפא טםופ טאה סאװ ׳ לקירב ענײלק סאד ןעגנאנעגרעבירא זיא־
 ןיהא ךיז ןעמונראפ רעדלעפ יד טימ ןוא ׳ ענײז טירט יד טכליה
 ןופ ןצנאװ עיארג .גראב ןופ גנאהפארא םעד וצ ׳טײז א ןיא
 יד יװ ׳ױזא סעפע ןגיוא יד ראפ ןנארטעג ךיז ןבאה ןטסילאטעמ■
 -כעלעמאפ ןגיולפענסיורא טציא ןענײז סאװ ,ןעלרעפש ענעריורפעגוצ

 .ןטסענ יד ןופ עקיד.
 ״ילשעגפא ערעװש טקנאלבעג ןיאה פאק ןרעביא קירעדינ ןוא

 .ןדעטש ענעפ.
 א ןא טנעלעגיא גדאב ןפיוא ןביוא ןײלא ןסעזעג זיא רע
 ןיא ליטש טקוקעג טאה רע ןוא טנעה עטיור ענײז טימ ןײטש-
 ןטײװ א סעפע טכאמעגכרוד .טכארטעג רעװש טאה רע .טעײטראפ
 טײקלקנוט א סעםע .פאק ןיא קנאדעג ןײק קױנבאה טינ ׳געװ.
 ךיז טאה רע .ןזײלפױא יטלאװעג ךיז טאה סאװ ,טקירדעג טאה
 רעקיזאךרעד זא ׳ טכאדעגסיוא׳ םיא ךיז טאה לאמאטימ ןוא ןביוהעגפיוא•
 ןיא םיורא טײװ טקורעגםיודא ךיז טאה גראב רענעגיובעגרעבױא־
 טבעװש סע .אטינ ןיוש ןענײז ןשטנעמ ואװ ,טלעװ רענײר א:
 רעפרעק םעד ןיוש טאה סאװ ,רענײז קנאדעג. רעד םורא ןטראד

 ,טקוק ןוא םוראי לא. ןצנאג םעד ןײא ךיז ןיא טפאז רע ׳טינ.-
 לאטסירק ןקױנענײש םעד טימ ־ואינ ,ןגיוא יד טימ ראנ טינ טקוק

 .למיה ןיא רעב ןסיורג םעד ףיוא טקוק רע .המשנ רעד ןופ
 זיא ׳גראב ןופ פארא םעדכאנ זיא סוקראמ יכדרמ תעב ןוא
 ךיז טאה םאװ ,שינעלקנוט יד טא ןראװעג ראלק■ םיא ראפ ןיושי

 .רענײז המשנ רעד ןיא עקיראה א טבעװעגנײרא טאהעג׳
 .ןענאטשראפ סעפע ׳םעפע'ט.אה רע

 ךרודא ןעגנאגעג רע זיא ,טרעדעפעצ ׳טארט ןטכײל א טימ'
 ואװ ,ןטראד',ףױה־־לוש םוצ וצפיורא טעװעריקראם ןוא ןםאג יד־
 ןײרא ז־א רע .טײלעמע-א יד דאפ שדקה רעד ןענאטשעג זיא סע״
 ,ךיז טכאד ,טאה רענײק סאװ ,הרושב רעײנ א, טימ ןעניגאב ןיהא.
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 ײװ ,ןעמונעגפיוא שדקה ןיא םיא טאה ןעמ רעיא ,ןענאמשראפ טינ
 .םענעגײא ןא

 .טלײצרעדי םעדבאנ1 ןעמ טאה יוזא
 ט ענעלגע טײלעמערא ױ ןשיװצ ןזעװעגםא׳ ןטראד זיא רע

 ןוא ,רעניפ א ןופ יװ ,דנאנאכאנ ײז וצ טדערעג ןוא רדםכ
 םיא טאה ןעמ .ם*א םורא זײװבעלדער ןבילקעג ךיז ןיאה טײלעמערא
 ענדאמי א .טדעפטנעעג טינ םיא טאה רענייק,ןוא טכראהעגםיוא גנאל
 ״עג״טלאמעד טאה סוקראמ יכדרמ זא ,טסואװאב זיא' סע דאנ ׳ךאז
 רע ןוא טפאשלעזעג יד טרעטסעלעג טאה רע ׳ ןשטנעמ ןיא טנקײל
 ־רע טאה ײירעד ןוא ,תבש גאט םעד ןופ טנאלעגפא רעטיב טאה
 -ערא \ד ןעװ ,באטנאמ גאט ןטכארפ םעד טייולעג קראטש רעיא

 .רעזײה יד רעביא ןעײג טײלעמ



3 

 ע ד ו י ׳ר

 ןעמ סאװ ,ךעגיד א ױו ,טלעטשענפא ךיז טאה טאטש יד
 א טפירטעג טאה׳ם .ןעגנאגענפױא זיא רע ןואו ןעזראפ׳ םיא טאה*
 ״עגנא קיליונק ,פנקלאװ עבארג יד ןואי לדנגער רעגנאל ,רעמורק
 למיה םעד זא ,יוזא ןרעיומ יד עזאפ ןעגנאהעג ןענייז ,ענע־זאלב

 •.ןעז םוצ ןעװעג טינ ללבב ןיוש ױא ןביוא.

 ןוא טנאװ א וצ טפעלקעגוצ טראה ןענאטשעג זיא דײ ׳א
 רע :טכאדענםױא ךיז טאה׳ס ,תונמחר א םיא ףיוא ןעװעג זיא סע־

 .םענײז ןבעל ןצנאג םעד ןײטשפא יוזא ןיוש טעװ

 זיא ײע .רעגריבנײלק רעד ןעגנאגעגמורא זיא לטב־־רבוע ףי6
 ןטקור־״אפ א ט.ימ ,ויוה רעטרעשאקראפ א טימ ןעגנאגעגמורא*
 ...עלעקעטש א טימ ,עלעקעטש א טימ טענאפעג ןוא לשולעפאק
 ןוא קיטביזראפ טקוקעג ם־אן ףיוא טאה םאקװער םנופ גיוא םאד ןוא

 זײב.
 עכיוה יד ןוא םימלצ יד טרעוױלגעג ןבאה געט עליק יד ןיא

 ׳ײז ןוא ,טליגכײלג ןטעקאנ םענדאמ א טימ טאטש ןופ סמערוט•
 לאז םע םאװ ןוא סנײא ץלא'ןיוש ײז זיא םע זא ,טהנעטעג ןבאה
 .טכירעגמוא ײז ראפ ןעמוקנא טינ סע טעװ —• ןעמוקדאם טינ ןיושי

 זיא ,ןטײלק ײר רעד רעביאנגעקטנא ,ןטאךדנםארגעלעט יד ןופ
 ענענארקעגפא ןא ,פארא פאק ןטימ ץאק עטרגפעגא ןעגנאהעגפארא-
 ןענופעג טינ ךיז טאה רעגריב יד ןום רענײק ןוא ,סנגער יד ןופ

 .הלבנ ױ ,ריא ןביוהוצפארא קראמ ןיאל
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 ןופ קגנאגעגברודא ןענײז ,עױרג ,ןטאדלאפ ןעגנולײטפא ענײילק
 ״דאזאק ױ ןיא וצפארא טירט ןרענאיצולאװער א טימ טײצ וצ טײצ

 .ןײךא ערעײז סעט

 ערעגאמ םאד ,עדױ ד .ןפא טײלק ןײא ןענאטשעג זיא ס>
 ״ראפ א ןוא טײלק רעד ןיא ןסעזעג זיא י ײלאקאב ןופ לרעמערק
 ןיא ,קינײװעניא .קינאג עמאכ םײג ריא ןיא טלמערדעג רעטעכרעט־
 רעװש א ןגיויעג' ,ךיז טאה ,םארק רעטקילעמעגםיוא רעכיוה רעד
 א - עצילאפ: רעד ףיוא ןוא ,גנוביוהרעד א ףיוא רעיאה לקעז
 ־־־אפ ןופ ןטקעפנאק טימ ,ןגילם ןופ רעטענךאאב קראטש א ,יאלם

 .המחלמ רעד
 ד ײב גנוזײל יד ןאװש ןעגנאגעגוצ טײצ עטצעל יד זיא פע
 ,שטנעמ דעד טינ זיא ,עדױ ,רע ראנ ,םענײז טפעשעג ןיא ןעדױ

 .טינ םיא טרעמיק סע ןוא ,הסנרם ךאנ ךיז טג$י סאװ

 י־דאב קראמ םעד דעבידא טפיול ,טפיול עלעדײמ ןײלק א
 םיא וצ ךײלג טפיול יז ,סקניניד א עלעפעצ א טימ ןוא סעװ
 א ףיוא ךיוא םיא ײב טעב יז ןוא ןײדא םענײז ־טפעשעג ןיא

 :לכעלוק ןקניניד
 ןײק טינ דעיא ,עקרעקוצ א עקנערעק א ראפ רימ טיג -

 .עטסאדראם

 .ןבױהפיוא טינ עדױ ד ךיז טעװ דניצא ראנ
 שאד טקוקאב רע .טינ רע ליװ ןעורוצםא ךיז טבײלק רע תעב
 ןעמוק ריא טסײה ןוא סיוא ךיז טצארק רע .טײז א ןופ עלעדײמ

 .לאמ שרעדנא ןא רשפא ,רשםא

 :זײנ טלאמעד ןיוש רע טרעװ ,וצ טײטש עלעדײמ׳ס זא ראנ

 זיא םע ןוא ...ןטקעפנאק ןײק ןםע טינ דאט עלעדײמ א —
 ,...סואימ ,עלעדײמ ,עם ...זטלעג סאד ד$ש א

 ןא טעכרעטראפ עלעצעלק ןײז ףיוא יוזא ןציז טבײלב רע ןוא
 רענײז. תוליגר רעטכעלש רעד ןגעװ טכארט רע ,לברא ןיא לברא
 -נעלמערד-בלאה ןיוש ,סײ׳א םיא טמוק סע ןוא טײלק ןיא ןציז וצ
 ענעבראטשראפ יד םיא סע טײבראפ ענײז טײלק יד זאי ,קיד
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 -״ײרד רא' א טימ ןױש םלעװ רעד ןופ קעװא םיאי זיא םאװ ,בײװ
 .קירוצ גריס

 םיא ײנ ןבילקעגנא ךיז םאה םאװ ,לדנגער עגנאל׳ סאד
 ״יד ןםיוא ןענידפארא ןעמונעג טציא םאה ,לטיה ןטרעדאנקעצ ןיא
 שאװ ,ןײרא עלעדרעב ןטקיטאלבראפ םעד ןיא ןואי םענײז לזענ םענ

 .ראה עדנאלב עכעלטע ןופ ןראװעג טלעטשעגנעמאזוצ זיא
 ־ױ ,טאטש רעד ףיוא טײהרענעפאלשראפ טקוק/ןוא טציז רע
 א יװ ,סנקלאװ ןופ קעדוצ םענעדאלעגנא םעד טימ עטקעדעגרעבירא
 עליטש םורא ןעײג םע ואװ גנאיםיורא ןא ןא לטסעק קידװעקעריפ

 .םיפ עטרעגנוהעגסיוא עגנאל ףיוא ןשטנעמ
 יףיט יװא ןיוש זיא רע ןוא עדױ ר ןסעזעג ,ןםעזעג זיא רע

 .ןפאלשעגנײא

 •.טצעזעג ךיז טאה גאט רעד
 דעד ןיא ןײרא אזא עקידהרוחש׳־הרמ א ןיוש זיא טאטש יד
 ןעגנאגעגײבראפ זיא; סע .ץםאלשעג ךאנ זיא עדױ ׳ר ןוא ,טכאנ
 ״עג א טנוה א יװ ,רעיוא ןא ןא ,טארלאס רעטעכרעםעגפא ןא
 ןוא למערק סאד טקוקאב. ,טלעטשעגפא ךיז טאה רע-.רענעגאלש

 .ןײרא רענלאק ןיא םיא ןגיפשעגנײרא
 ךיז טצארקעגסיוא ,טעכושטעגפיוא טלאמעד ךיז טאה עדױ ר

 .ןםאלשעגנײא קירוצ ןוא
 ןיא 'תולוק טרעהרעד רע טאה טנװאניא טעפש טשרע ןוא.
 •יד ראפ ןטלאהעג, םיא טאה טנעה עסיורג טימ רענײא .קראמ
 ןפיוא .טפאכעגפיוא ךיז טאה רע .טלםײרטעג ןוא ךעלצעל עכאװש
 .ץשטנעמ למעזעג א ןענאטשעג זיא שינעלקנוט רעד ןיא סאג
 טקוקעג טאה ,ןטאדלאס ןופ טלגנירעגמורא ,ןאמרעגנױ רעכײלב א
 טדערעג רע טאה דנאנאכאנ סעפע ןוא ,ןעדױ ׳ד ףיוא ,םיא ףיוא

 .וצפארא ףיוא טנאה רעד טימ קידנזײװנא ,םיא וצ
 -עדױ ר ןאטעג• גערפ א טאה - ?אה ,רע זיא רעװ -

 י ךײא טימ זיא טאג ,יכדרמ ןוז רעײא -
 ?סאװ זיא -

 .הםיפת ןיא םיא טריפ ןעמ .טשינראג זיא -
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 ץא. ךיד םע ןעמ טדיפ לאסנאנ ,יכדרמ ...אשם ?יוזא —
 ן-?אה ?הםיפה

 ןעװעג ןעװ״םאװ ןדא לײװרעד ןיוש זיא סוקראמ יכדרמ ראנ
 ״םיורא מסיזמוא ןיוש טאה עדױ׳ר .קראמ םנופ טריפעגקעװא י.יאל
 .ןענאטשעג דעױפ זיא רע ואװ ,טרא ןקידײל םעד ףיוא טקוקעג
 זיא םאװ ,דײ רעדמערפ א טרעפטנעעג טאה הלאש םעדױ ד ףיוא

 :טנארבעגפיוא ענדאמ ןראװעג
 ןדײ יר ,רעגײמש. א לדעמערק א טײז ריא -

 ־יקעװא זיא ןוא ןגיםשעגםיוא ידײ רעד ,טגאזעג רע טאה יוזא
 .קראמ ןי-א ליטש רעדיװ ןראװעג םעדנאנ זיא סע ןוא .ןעגנאגענ

 ףירא טקוקעגפיוא טאה עדױ ׳ר .קידגאטנאמ ןוא טסיװ ןוא יורג
 ןיא ןעזעג טינ ךיז טאה רעקידעבעל א רענײק ראנ ,ןשטנעמ א

 .קראמ
 ץראװש א וצפארא ןופ ןזיװאב ךיז טאה םעדכאנ טשרע
 עםײװ ראפ א ןוא למעריש א - דלאב ןוא עלעטיה ןעיורטש

 .ךיש עצראװש ןיא ןקאז
 ןעז ןפאלעגםיורא טנאנ ןטימניא סע ױא עיפענג ןילײרפ

 .ןאט וצ סאװ ,םעםע
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 עיםענג ןוא עיםעטס

 ןכרוד ןעזענ טאה םוקראמ יכדרמ סאװ ,עקשטימלא ײװצ ד
 יײז ףיוא טקוקראפ ךיז טאה ןוא לרעטסנעם

 ןוא עיםעטכ - סעקרעטסעמדלעפ ייװצ ,עקשטיטלא ײװצ
 ״דאפ טימ ,סעלײשטאפ ןיא עטלקיװראפ ,(עיסענג רעדנא ןא) עיפענג
 עכלעװ ןופ ,עקניראד ךעלמינפ טימ ןוא ןטניה ףיוא ןפינק ענעדנוב

 ״עגנא ,עקשטיטלא ךעלעוענ״לפאטראק עקנינײלק פא ןעשטראטס םע
 -־ניהא ףיוא ןעוצךאפ ךעלקירטש יד טימ ןלוקאםש ןיא ענענאמ

 .ךעלרעיוא יד רעמ
 •׳ניה יװ עיורג ,עיסענג ןוא עיסעטס ,סעקרענאז׳־םיליהה ײװצ

 .יאטנאמ ןדעי רעזײה יד רעניא ןעײג םאװ ,ךעלעד
 ״־עינײא יד טימ ןוא ןלעװש יד ײב עקניליטש ןציז םאװ ,ײװצ

 .ײז ןשטנעב ןוא ײז ןטליש ךעלעכלײמ ענעלאפ
 ןםייא לביטש״הרהט םעד ןיא ןעניואװ עיסענג ןוא עיסעטס
 יװ ,לרעטפנעפ ןכרודא גאט ףיוא גאט ײז ןקוק טראד ,םלוע-תיב

 .ףיוא טײג לזערג א יװ ןוא טילם עלעגײפ א
 - עיסענג ,ןװיוא ןםיוא - עיםעטפ ;ײז ןםאלש טכאנײב ןוא
 .עלעכיט א טיפ ן־א עלעצלעפ א טימ טקעדעגוצ ,ןאשטםאט ןפיוא
 ,ןגיל ײז ןוא , ןגיל ײז ןוא ,ףאלש ןופ ןעשטםעש ײז ןוא

 .ענעםקעװ טכיל ײװצ יװ
 ,עיסעטס ףױא לאמא ךיז טעכושט טכאנ רעד ןטימ ןיא ןוא

 יז ןוא ךעלעגײא יד ו- ךעלעטלעפש ענעקורט יד סיוא טבײר יז
 :טגערפ
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 ?טםפאלש וד ,עיםענג ,עיסענג —
 :עיםענג טרעםמנע

 ?עיסעמפ ,וד ןוא .ןײנ -
 .משינ • ךיוא

 ,רעסאװ״ליענ םא ןםיג ,סעקנאשזעל'יד ןופ םארא ײז ןכירק
 עקנילאװאפ סיורא ןעמענ ןוא ,ךיז ןםינקראפ ןוא ךיז ןדניכראפ

 .ןמסאק םנופ םידאפ ןמיוט םעד-
 י׳־הרהמ סנופ רימ ערעװש ,עקירעדינ יד •ײז ןענעפע לאמטבנעד

 .דלעפ ןפיוא סיורא ןעמוק ײז ןוא לבימש־
 .ןטכײל ךעלדנרעטש ׳א

 *ראפ מײװ מײג ןוא םידאפ ןופ גערב םײנ עיםעמס טמענ סע
 םיא ןופ מלקיװ ,ריא רעטניה ליונק םעד מלאה עיםענג ןוא .םױא־

 .ןמ-כעמרלעפ ײז ןעומ יוזא מא ןוא ,םיא ןופ טלקיװ ןוא.
 .יוזא מא

 ד? ,רעטסניפ רעד ןיא םידאפ רעסײװ רעד ךיז מיצ סע
 רע ,מזאלב סאװ ,טניװ םנופ ףיוא ךיז טזאלב ןוא ךיז טליונק
 שזא ,רעגנעל ןוא רעגנעל ךיוה רעד ןיא ףיוא ףיורא ךיז מלקײק
 רע .מאמש ןופ סמערומ עכיוה יד ןוא םימלצ! יד מלקיװראפ רע־
 ײ״ראפ ןוא ,טבעװ ןוא ,טניפש רע ןוא .ךעלדנרעטש יד טניםשראפ

 .םידאפ ןמיוט א טימ םוךא מאמש עצנאג יד יוזא ׳טניפש־
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 ןאצ׳יבוב רעטראדראפ רעד

 ךקיגדאפ ןפױא ןטראד טכײלפענסױא ךיז ןיאה ירפיעדניא
 יד ןוא ןקאז עםײװ ײװצ יד ,וצפארא םוצ, מריפ סאװ ,קראמ
 ״נאלפעג קראטש ראג ןיאה םאװ ׳ךיש עטלפאנקעגבױה עצדאװש
 ־טאד לטעריש. סאד ןוא ןןיווא ףיוא ןליוז יד טימ ןפראװעג ,טרעט

 .טפוטשעגרעטנוא! ײז
 ־יד ,ןעגנאגעג יז זיא תונלדתש ןיא .עיםענג ןילײרפ ־
 סעד ,יקסװאקשטינ ר״ד ןמלא םעד וצ ,עיםענג ןילײרפ
 רנײרפ ךעטלא ןא זיא סאװ ,״ענעזעװעג״ יד ןופ ״שטנעמ״ ןקי־װבכב
 •ל עטכעט םנופ ־ערעל רעד ןעװעג םאד זיא סוקראמ) סעםוקראמ

 .טלמוטעג טאה עיסענג ןילײרפ .(םענײז
 דלאיױו ראנ ,ריט יד טנפעעג ריא טאה רענידאב רעטלא ןאץ

 ״דשקשינ ,ןטעבעג יז רע טאה ,רעטאוױרפ א ןינע ןא זיא סע
 .ןטראװ וצ

 -־־בארא ךיז טאה טנאה ן*א למעריש ןטימ עיםענג ןילײרם .
 ־ײי גנאגךעטנואףענוז א ןגעקטנא טארוקא ,טבארבעגפיוא טצעזעג
 טאה/׳העיקש״ ,טנאװ ןפיוא ןעגנאהעג זיא םאװ ,לרעסאװ ןליטש א

 ״־ײפ א טליפשעג טאה םירדח עטםקינײװעניא יד ןיא .ןסײהעג סע
 .קינײװעניא ןטראד טבאלעג טאה ןעמ ןוא לאים

 ןיוטש עלעקנוט ,עיורג יד ןיא ןכאל טנאקעג שע טאה רעװ
 י ?ראטקאד ןטלא 'םנופ

 ךעינאגעגוצ ,טרעטנענרעד ףכית רעבא ךיז טאה ןליפש םאד
 רדאד רעד ,ןײלא רע ןײךא זיא סע .ריט םוצ זיב טנעאנ״טנעאנ
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 רעלעג רעצרוק א שמ ,רעקיטכדצרוק א ,רעקיכײנ א .;ראגב•
 ןטימ קױנגײנוצ. ןוא םענײז לאיפײפ םעד ףױא קױנליפש ,דראנ

 :עיפענג ןילײרם.רעד וצ ןעמוקעגוצ זיא רע .וצ טקאט םוצ פאק•
 .?אה ,סטוג םאװ -

 :ןענאטשעגםױא ז*א עיםענג ןילײרפ
 .סעסוקי־אמ עטנאקאנ עטנעאנ א ןינ׳כ -

 ?סאװ ,רערעײא ןתה א -
 ״עג טאה׳ס ,טביולרעד .ראטקאד רעה ,רעטנאקאב א ,ןײנ — ^
 .עיצאטיגא ןיא סוקראמ טקידלושאנ טרעװ׳ס .קילימוא סיורג א ןעש־
 ןיא טײלעמערא יד ןופ יעריפנא םעד ראפ טרעלקרעד טרעװ רע־

 יטאטש•
 ר^טקאד רעד ריא טאה - ?ןעמעװ ןופ רעריפנא רעד -

 .ןײרא םינ•? ןיא קיטכיזצרוק טקוקעגנײי־״א;
 .טײלעמערא יד ןופ -

 ?ראג ױזא -
 .אי -

 ןיא טלכײמשעננײרא ליומ ןטײרנ א טימ טאה ראטקאד רעד
 :סעינײז לאיפײפ םער

 - יןאמ־יהרבה א ,אוװא -
 ׳־יטסינומאק רעד ןופ רעקיטאפמים ןײלא ראג ןענײז רימ -
 טינ םיא טאה׳ס ,תמא .(םוןנראמ יכדרמ ןוא יז> עעדיא רעש
 •׳ניא םארנארפ-ײטראפ יד ןעמענוצנא גנױושנא׳־טלעװ ןײז טניולרעד

 -כעלרעדירב ?טײקכײלג ? טראװ ןופ טײהײרפ זיא ואװ רעבא .ןצנאג
 ,עיצולאװער רעשיזיוצנאדפ רעד ןופ גנוזאל רעםיורג רעד - ? טײק-
 ,רענעמ עכעלטירשטדאפ עלא ןופ טםײג םעד טלגילפאב טאה סאוז
 ןסיורג םעד טימ קידנןכידנע ןוא רעטלאװ ,אםסור ןופ קידנבײהנא
 רעטסקירנטײךאנ רעד ,גנונײמ ןײמ טיול ,זיא םאװ .,יאטםלאט װעל־

 ?טײצ רעזנוא ןופ רעלטסניק■
 ?ונ ,קיטכיר רעײז -

 ד טינ זא ,עיםענג ןילײרם טליפרעד טאה לאמא טימ ראנ
 •־נא שעפע ןגאז טלאװעג ךעלטנגײא טאה יז .טרעדיולפעג סע טאה
 (ךיז טאה יז .טדערעגפױרא קידנליװ טינ ריא ןופ טאה סע .שרעך
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 יןקאמ שעד בילוצ ןוא ןדאװעג טױר זיא ,ךעלקילגמוא טליפרעד
 :ןצנאגניא ןראליראם ןיוש ךיז יז טאה

 י־עג ןנירשעגנא זיא םאװ ,״עידעמאק עכעלטעג״ייד טנעײלי -
 טנעײל .דענעילאטיא ןלאינעג םנופ טנאה רעטכײל רעד ךרוד ןראװ
 ״םטײהײדפ יד - ריפםקעש ןכעלטעג םעד טנעײל .ןיסאר ,ןארעדלאק
 ,א .ןפאש רעײז ןופ טנורג רעד ןוא ןיורק יד ןעװעג זיא עעדיא

 — --ןיקשופ רעזנוא ןופ דנאל ןיא ראנ

 .ראטקאד רעד טגערפעג טאה - ? ץקידנע טעװ ריא -־
 יטינ ריש ךיז טאה יז ,טקאהעגפא טאה עיסענג ןילײרפ ןוא
 ןטײװצ ןופ ןיארטעגנײרא ךיז טאה טציא דארג ןוא .טנײװעגרעדנאנופ
 י־עג קוק א טאה ״אטקאד רעד .רעטכעלעג רעקידכעלײק א רעטיצ
 -״רעד טוג טאה רע זא דאנ^טײז א ןופ .ןוא זײנ ריא ףיוא ןאט

 :ןקמראנ ןעטונעג ןיוש ריא רע טאה ,ןעז

 ׳טע ...?ןענײפכיוא אמתםט ךיז טלאװעג ,םיוא טינ טכאט׳ם
 ...טפערט

 י־יצ ןרעניא טריצאפשעגכרוד לאמ עכעלטע טאה רע ןוא
 ריא ראפ טנפעעג רע טאה ךאנרעד ןוא ןאטעג טכארט א ,רעמיצ
 א ןיא ןײ-א ז*א יז .ןײרא םירדח עטסקינײװעניא יד ןיא ריט יד
 ײנ ,תואופר טימ ןגארטעג טאה׳ס ואװ ,רעמיצ-סע ןלעקנוט נלאה
 ןיא רעדלינ עטניוטש־אפ ןענאטשעג ןענײז ליד ןפיוא טנעװ ױ
 ן:אה זנערפ עטקיטשעג ןופ טפאכעגמורא ןרעיטראפ ,ןעמאר ערעװש

 .ניוטש ןיא טקנוטעג •ךיז
 .ןדאלפוש ענעגיוצעגםיורא

 .ענעםראװעצ ןטאנ - ןלוטש יד ףיוא

 ״ראפ א ןרא רעליטש א ןענאטשעג זיא עלעוױוא ןסיױו םײנ׳
 ,טאדלאכ רענעגײא רעד .טאדלאס רעטעכרעםעגפא רעד - רעטעײט
 ״ײלאקאב םעד עדולי ,ר וצ ןײג טײצ וצ טײנ$ ןום טגעלפ םאװ
 י׳־לאק ץא ןעײפש ,םענעפאלשראם׳םעד ,םיא טגעלפ ןוא לרעמערק
 -װאקשטינ ןא ,טאטש ןיא טדערעג עקאט טאה ןעמ .ןײרא רענ

 .ןראװעג טרירעג המהלמ רעד ןופ זיא ןוז רערעטלע סיקס
 לירעטכעט עכעלקנערק ענײלק םאד ןסעזעג זיא ריװאלק םײנ
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 י־׳איגק יד ףױא טםיטראם םעםע ןבילקעג טאה יז .סראטקאד םעד
 .ענעמוקעננײרא יד ףיוא טקוקענמוא מינ וליםא ךיז מאה ןוא ןשיװ
 *אדלאפ א ןיא ,םיקםװאקשטיב ןוז רערעננע רעד ,עשימ ןוא
 םײי זיא ,טמעק־אפ ןוא ןשאװעגמורא שירם ,לדמעה יורג שיט
 ךיז טהמכחעג ײברעד ןוא ,עװאק ןעקנודטעג ןוא ןסעזעג שיט
 ײױשעגצראװש טימ עקידכעלײק א ,עקנילום א ,לדײמ גנױ א טימ

 •׳נוא םיפ יד ,ןאוױד ןפיוא ןגעלעג יבלאה זיא םאװ ,ראה ענער
 .קידנרעהםיוא טינ טכאלעג סע טאה י ז ןוא ,ךיז רעט

 ,עיסענג ןילײרם יד ײז ראפ טלעטשעגראפ טאה ראטקאד רעד
 עטיור טימ ענעריולראפ א בוטש ןטימ ןיא ןענאטשעג זיא םאװ
 וצ ,ןעמונאב וליפא טאהעג טינ ךאנ ןוא ,ןקאב יד ףיוא ןקעליפ
 -עג ךיז טאה רע .ןדנעװ ךעלטנגײא אד ךיז ףראד יז ןעמעװ
 ןבעגעגרעביא טנאה ןיא לאיפײפ םעד טימ ןוא ראטקאד רעד טימ
 טכאלעגרעדנאנופ גנולצולפ ךיז טאה עשימ .עריא״השקב יד ןעשימ
 ״טםנעד ם*א;טאה ךאטקאד רעד .<׳ ןעסעינג ןופ טינ ,ןעסעינג ןופ טינ>

 .עצײלפ ןרעייא ןפאלק ןביוהעגנא לאמ
 ערעײא ןיא ןטראד ןיוש ןציז סע ,דנײרפ ןײמ ,דנײרם ןײמ -
 ךיז טאה רע ןוא .ענײא ןיא ענײא .םירומח עטיור םעיראלעצנאק
 עקשטאנעיל ואװ ,ריװאלק םוצ ןעגנאגעגוצ זיא ןוא טעװעריקעגםיוא
 טאה רע .ןליפש ןטימ םיא ףיוא טראװעג קידלודעגמוא ןיוש טאה
 ״עג ,טנאמרעד גנולצולם ךיז טלאװ רע יװ ןוא ,טלכײמשעגוצ ריא

 ענעפראװעגרעדנאנופ יד ןלוטש יד ןופ ןכוזפאראך ךיג ףיוא ןעמונ
 .ןטאנ

 .ןגיװשעג ןוא עלא םיא ףיוא טקוקעג ןבאה ײז
 ג- ?עקשטאנעיל אי ,טיוט סעזא ןליפשפיוא רימ ןלעװ
 ףקאד רעד ןוא ,פאק ןטימ טלקאשעגוצ טאה עקשטאנעיל
 ,ריװאלק טײז םײב ןטראד ןעמונראפ טײרב יוזא ךיז טאה ראט
 טינ טפיוהדעביא רעמיצ ןיא אד ןיוש טלאװ עיסענג ןילײרפ יד ױו
 ״פארא ןיוש טאה דע ןוא ,טרעױדעג טינ טאה םע :טריטסיסקע
 ךיוב םעד טלעטשעגסיוא ,ןגירא יד רעבידא סעױו׳ עקיד יד ןגיוצעג
 ,טלימאבעג םיא ףיוא ךיז טאה סאװ ,טײק רערעװש רעד טימ
 ״־פײפ ןםײװ ,ןגנאל םעד ףיוא טליפשעגפא קיטכיצי ,ױזא ליטש ןוא
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 ילב רעד ןופ ןבילבדאפ ,סױא -טזײװ ,זיא דע .עמאג עלופ א לא*
 .ןדירפוצ רענײז

 ״נורא ףי*א לדמעה ױ טקורראפ ,ןביוהעיפױא ךיז טאה עשימ
 ״ע: גע״.פ א קלח ענדאמ יוזא סעפע ןוא טרוגיי־רעדעל םעד רעטי

 :עיסענג ןילײרפ רעד וצ ,ריא וצ ךיז טכאד טדנעװעג ,ןא^
 אזא ךאד זיא רע ?גנולצולפ ןעשעג סע ויא יוזא יװ זיא -

 ?אה ,רעליטש״
 .ןעלסקא,יד טימ טקוצעג קמרמוא ראנ טאה יז

 ?רע טציז ואװ ןוא
 ״מוא רעד ןיא ןײרא קירוצ דײר םאמ ןײנ* יד ןענײז אד טא

 :ןביוהעגנא טאה יז ןוא עיסענג ןילײרפ רעכעלקילגז
 ןופ ינולדנאהאב יד זא ,ן:אז וצ טסאפ 'לאפ םעד זיב -
 טגײטשעגרעביא טאה דנאלסור רעזנוא ןיאו ןאזרעפ רעקיצנײא רעד'
 רעלק רעד ןעװ ,רעטלאלטימ ןרעטסניפ םעד םזיראבראב ריא ןיא
 >רעד ,תוחומ יד טשרעהאב טאה קיטסאלאכס רענעקורט ןײז טימ
 רעשיטסינומאק רעד ןופ רוטאטקיד יד ,רבח רעטרעעג ליפ ,טבױל
 ױ ןופ ןטײצ יד תופיקת ריא ןיא רעבירא ןיוש טגײטש ײטראפ

 .ןראזעצ עשימיור
 ׳־-יףיוא טרעה ,רעכיב ןײק טינ טנעײל רע ,ףױא טרעה -
 -לאס -עטעכרעכעיפא יעד ן־א ״אטקאד רעד ןטעב ןעמונעג ךיז טאה
 ךיז טאה ,קלור ןטלאהראפ טײצ עצנאג יד ךיז טאה סאװ ,טאד
 ראפ א טלעטשענםיוא ןוא עיסענג י ןילײרפ רעד ףיוא טקוקעגמוא
 ״עג קורמ א סעםע ,קעװא טירט עטײרב טימ זיא רע .ןגיוא ענטומ
 רעזײב א סיורא ,סיורא זיא ןוא ןגיפשעגםיוא ,זאנ ןרעטנוא ןאט

 .רעמיצ ןופ
 ״ימ ןוא ,קפוד רעד טלעטשעגפא ךיז טאה ןילײרפ רעד ײב
 טקוקעגכאנ :נאל טאה רע .םיא וצ טעװעריקע:סיוא ךיז טאה עש
 טאה עלעכיבנשאט םניא ,םיא רעטניהא ריט רעטכאמעגוצ,רעד ףױא

 י־נא םיא טאה יז סאװ ,עלא ןסערדא יד ןבײרשנײרא ןעמונעג רע
 ■׳וצסױרא רעכיג םאװ עקאט ןסאלשאב ,םיוא טזײװ ,ןוא ןבעגעג
 ״ײרפ עקיטײצראפ יד ,יז ןוא :םיורא בוטש רעד ןופ ריא ןטײלגאב
 ןײלא ךיז טאה ןוא ןסעזעג זיא ,ענעפלאהאבמוא ױ ,עיסענג ןיל
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 .ןשטנעמ ראם שידאנ יוזא סיורא ךיז טלעטש יז םאװ ,טיאלקעגנ^
 ״ארפ םעד ראנ ןקירדסיוא טושפ ןוא ראלק ךאד יז ליװ ךעלטנגײא
 ?רליװ יוזא לאמאטימ שיורא סע טמוק ■ םאװראם ןוא ,ןריא טסעט
 עקשטאנעיל .טיוט סעזא טליפשעג ןיוש ןעמ טאה אד ןוא ?אה
 ״יײפ -־עד .ריװאלק ןרעביא ןגיויעגרעבירא סואימ סעפע ןסעזעג זיא
 ׳עג טבארט א ט{>יה יז ןוא ,ןלאפעגפיוא ףבית סע ױא עיסענג ןיל•

 .טינ ןעמ טבאל ןגעװטסעדנופ :ןאט
 ״אס א יװ ,סענײז לאיפײפ םעד טעלגעג טאה ראטקאד רעד
 טעקפאהעגוצ. ,ןעימונעגנא זיא׳ס יװ טינ ,ךיוא טאה רע ןוא ,טעמ
 ןא טעיגימעג םינפ ןײז ךיז טאה ײברעד ןוא,,טקאט ןדעיא וצ

 ױא ראפרעד ,ראפרעד רעיא .ןבאל םוצ שזא ךיוא תױװעה .עמורק
 ןוא ךײװ ןוא ןײר יוזא תמאב ערעײז עיראלעמ יד ןעמוקעיסיורא

 -;-קיטכיזכרוד
 ױ ןיא ןרערט ןזיװאב ריא ךיז ןיאה סע .ײװ ,יױו-
 -ײרפ יד ןוא ןאטעג ײװ ,ןאטעג ײװ ריא טאה ןליפש שאד .ץגיוא

 .טנײװעג טאה עיסענג ןיל
 סע זא ,ןעמ טעז ךעלרעפנײשאב םע־אװ ,ןיוש טנײװ יז
 .טי: סע טסײװ רע ןוא ,גנאזעג םניא ןטראד שטנעמ א טבראטש
 ענעי ןיוש ךיז טרעה טא ןוא .טינ םיא סע טגאז רענײק ןוא

 -טייט ןראפ שאװ ,טײקליטש עטרעטײלעג.
 .ײװ ,ײװ ־■-

 .-..?ןבעל זיא סאװ ןוא ?ראטקאד רעה ,טיוט זיא סאװ ־־
 .גיוא םנופ עלעטלעפש א ךרוד ריא ףיוא טקוק ראטקאד רעד
 ןיוש ריא טכאל רע רעדא ,ענאדפ ריא טרעהראם אמתםמ טאה רע
 ריא זיא ףוס״לב״ףוכ .ןענײפסיויא ךיז ליװ יז סאװ ,סיוא רעדיװ
 ואװ ,דנאר ןטסקע םײב טא טײטש ןעמ תעב .סנײא ץלא ןיוש
 -סירק רעקילײה רעד ןא טגנאפ שע ןוא דרע יד ךיז טקידנע סע
 ןא ׳עזא ,ןעגנאגעגקעװא יז זיא טא .ךײלג עלא אד ןענײז - לאט
 ױ רעביא טנאה ןיא עלעקעטש ןװאכלא ןא טימ ענעגיובעגנײא
 ריא ןופ ןאטעגפא גנולצולפ ךיז טאה סע ןוא רעדלעפ ענעלאטסױק

 .סטכעלאש א יװ ,דרע יד
 — .עוא ,טײקנײר רעלעה רעד ןיא טשימעגםיוא ךיז טאה יז



 רעד ףױא ןבדאטש■ וצ־טבעלש ױזא טינראג' זיא סע ןוא
 י- >- .טלעװ

 .טאג רעסײװ רעד ץא ןעזעג ם*נ ךיז טאה רענײק4 ,-י י־-י
 טבאנ ךרוד ןיאה ןענאטשאק .לקינאג םנופ פארא זיא עיםענג ןילײרם
 ־טרעװילנעג טציא ןיאה םאװ ,ךעלרעטכײל עזאר יד ןסאשעגסיורא
 ־ןצנאנניא טקנאליעג יולב טאה למיה רעד .טכיל רעקראטש ןיא
 ליטש-ליטש טאה עיסענג׳ ןילײרפ .ןוז רעד ןופ ןעקנורטעגכרודא
 •*׳פיורא םעד ףיוא עריא שיפ עצראװש־־סײװ יד טימ טרעטנאלפעגקעװא

 .ןטלאהעגפא ףכית ןיוש ךיז יז טאה רעױט-םײב אד ראנ
 יוזא ליופ טאדלאס רעטעכ״עסענפא רעד ןענאטשעג זיא. םע
 טיוד ןרעטנוא .ריא ףיוא טקוקעג טאה רע ןואי יוזא עטאװעמת ןוא
 ״ענמוא טינ ךיז טאה יז דאנ ,ןדאװעג טלאק ענדאמ סעפע זיא
 דיא וצ זיא טאדלאס רעד .ראוטארט םנופ פארא זיא ןוא טקוק
 ־־עג םאכ ן* יז רע טאה לאמאטימ ןוא .יוזא טאלג ןעגנאגעגוצ
 ץיא עטלמוטעצ א ןאטעג• םעלש א ןוא סמערא׳ יד רעטנוא ץבעג
 ,ןדליװ ,ןטלאק א ןזאלעגסיורא טאה עיסענג ■ןילײרפ .ןײרא ףיוה

 .עקשטאק א ןופ ױו ,ײרשעג
 ײעװעפארק יד וצ טפעלשעגוצ עטלטאפעצ א ריא טאה רע
 ןעמונעג עװעפארק םעד טימ ןוא .ףיוה לקניװ ןיא ןטראד ,סעטסוק

 גגײלרעטנוא ןטרעשאקראפ םעד ףיוא ןםײמש ןוא ןעװעטאק
 ײדאפ רעד טנעה ענײז ןיא טלפאצעג ךעלקערש ךיז טאה סע
 ־יד ףיא סעקשעדאפ עטלא יד טימ רעפרעק רעטשטײנקעצ ,רענעטעמ
 ןופ שעטעפאל'יװ > גנונעדראמוא ןיא ןפראװעג ךיז ןיאה סאװ ,סיפ
 *סיו-א טםורב.ןום קירעזײה יוזא ,טעיאװעג דליװ טאה יז .לפיש א

 .ףוריט א ןיא יװ
 ײד ןםירעג דנאנאכאנ טאה !- ןםיל ױ ףיוא םיוש טימ - רע

 :בײל ריא ףיוא זײװרעטעלב טקילפעג ןוא עװעפארק
 זזיומ ענעכ&רקעגפא ,וד ...ןןאשטוב רעטראדראפ וד ־י ׳

 •>.!וד ,עבלאב -י
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 ׳״אמ איאװט איב־סארמ לגױפ־סױדסש דענעקנוטשדאפ -
 .ױעמ

 ךופ ,־אט־אד רעטלא דעד ןפאלעגםיודא זיא דעהרעביושעצ א
 ךיאה סאװ ׳ סעקטיל עטעקאנ יד ןעזרעד. טאה רע .ריטרעטניה'רעד

 טפאכעגוצ ךיז טאה דע ןוא ,םיודא םעטסוק יד ןופ טלפאצעג ךיז
 -נביוש יד ןיא ןצעז ןעמונעג ןוא רעטסנעפ יד וצ רענעריולראפ י א

 :ןײרא ןעמאר
 ןעשימ .׳עשימ -

 <וק יד ןיא ןםךאװעגנײרא ךזאלעגפא ריא טאה טאדלאס רעד
 טײדדעגסיוא ןקימיוש א אזא לרעטכעלעג א טימ ןוא ןײרא סעט
 ״עגכױרא זיא עשימ .ןאקראפ ןרעביא ןעגנורפשעגרעבירא ןוא ךיז

 ךאטעג פאכ א ךיז טאה רע .טנאה ןיא רעװלאװער א טימ ןםאל
 ך*א .ןסאשעגסיוא טאה רע .ףיודא ןאקראפ ןפיוא םיא ךאנ ךײלג
 ירענעי ןופ לדעטכעלעג רענדילז א רעדיװ טרעהרעד ךיז טאה סע

 .ףיוה טײז
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 !אנוש א .,אגוש א

 פמולחעג ךיז טאה עיםענג ןוא עיפעטס' רעבײװ עמערא יד
 -לאפ ןיא ןיעגענפא ײזו טאה ןעמ :םולת ןײאי טבאנ ףוס םײפ־
 ענעקארשעגרעביא םעקנאשזעל יד ןופ ןנאךקעגפארא ןענײז ײז .ןטאד
 -פעק יד טימ טלקאשעגוצ ,ןרעדעפ ןא רעניה יװ ,עטעקאנ ןוא
 ײז .ךיז ןםינקמורא ןוא ןדניבמורא ןעמונעג עקאט ףכית ןוא ךעל-
 -יטש ןום סיוךא ץ.א טגעה יד ןיא ךעלעקעטש יד ןעמונעגנײרא ץבאה

 .ןײז םולח רתופ ײז לאז ןײד רעד - ,עלעב.
 .:אט ףיוא טעיראשעג טאה סע

 ״עג ןרעטש עסיורג ןענײז ריט רערעװש ,רעקירעדינ רעד ײנ
 .טנעה יד טימ ןרירנא טנעקעג ײז טאה ןעמ זא ,ןעגנאה־

 -פארא שיגעלקנוט רעד ןיא ךיז ןבאה עיסענג ןוא עיסעטפ
 ןיאה ײז ,לביטש-הרהט ןום לעװש רעד ףיוא תוהוכ ןא טצעזעג־
 -וצ ךיז ןוא ךעלרעיוא עטלא יד ןופ םעלײשטאפ יד טרעשאקראפ
 תונהמ ןעגנאגעג עקאט ןענײז ץעגרע .שינעטײװ רעד וצ טכראהעג•
 — — טארט ײב טארט ,טארט ײב טארט ,טירט־סופ ןטאדלאס

 -אטשעג ײז ןענײז גרעב עקידכעלײק יד ףיוא טאטש ןרעטניה
 ,עױרג״ץןאװש. יד ,אנוש םנופ ןרענאיגעל יד ןא ןעניגאב ןום ןענ

 .טמיוזעגמורא ךעלעדנעב עטיור טימ ןוא עקנילאמש
 א יװ ,יולב ןוא קױװעגנילק ןליוק ןטאשעג ךיז ןבאה סע

 .סנקלאװ יד ןופ ןגערי.
 ןא ןא ,ןבארקע ינײרא רעהא ײז ןענײז גרעב יד ןשיװצ ןופ
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 ־טדאד ןוא ,זנאטש שוצ '״שעילאװכ עקראטש ןיא טצײלפעג רעהפיוא
 .ןסאג יד ןופ גנורש ןיא ןראװעג ןגיוצעגנײרא

 .םיפ יד רעטנוא טרעקעגרעייא סעפע ךיז טאה סע
 ■״'־.אפ רעד טקורע״״םיודא לאסא ךיז טאה׳ס ואװ ,רעיוט םנופ
 טימ •דײ רעקיזיר א טזאיעגםיורא טרעדאנקעצ טאה ,םאק רעקיטכיז
 טזיױפשעגקעװא טאה ךע :דראב רעקידרעײפ ,רעטאװענעטלאק א
 ״גילפ ענעכארבעצ טימ ױו ;טנעה יד טימ קידנכאמ ,ןםאג יד רעביא

 :סנדאל עטקאהדאפ יד וצ ןעירשעג רעטסנים ןוא ׳ןעל
 !עיצאנימוליא זסארנאפ א זיא׳ם ,ןדײ ועיצאנימוליא —

 מ ןיא• קינײװעניא ןוב ןײװעג א טרעהרעד ראנ ךיז טאה סע
 ״קעװא טאה רע .םיא וצ םיורא טינ זיא רענײק ירעיא ,רעביטש

 סאג ןײא ץופ ,דראב רעקידרעײפ רעד טימ קיהנטײרםש ,טנאפשעג
 ,ןליוק יד טדירעגנא טינ םיא ןטלאװ סע יװ ,רערעדנא רעד ןיא
 ״עג ןוא ןגארטעג ץלא ךאנ ךיז טאה ײרשעג רעביוט ןײז ןוא

 :םנטײװרעדנוס טנאמ
 •עיצאנימוליא ן?ריא טגײװש סאװ ,ןדײ זעיצאנימוליא —

 ןטלא ןא טימ שאדב רעטײר עטיוד יד ןטירעגסיורא ןענײז סע
 ,עיורג יד טימ טקעמשעגמורא ענדאמ םעפע טאה סאװ ,ריציפא
 זאל א־ ךיז* ײז ןבאה לאמאטימ .ןטםול רעד ןיא ןצנאװ עקיד
 יד וצ ןגיובעגוצ םיואדאפ פעק יד ;וצפארא קידנריפאלאג ןאטעג
 •יטנאמ יד ןופ קעלשדעטנוא עיורג־־טיור יד ןוא ,דרעם עטלזמעכראפ

 .טניװ ןיא טרעשאקראפ ןעל
 — ־־ !1 ןײד ןיא חור א ,ךע

 ןיא ןלאפעגנײ-א ןוא טצפיזעגפא גנאל טאנארג א טאה׳ס
 ״צולפ רעסאװ ןיא טעפישזעגפיודא ןוא ןסידעגפיוא טאה רע .לכײט

 .עטעקאר ענענאשענסיוא ןא יװ ,גנול
 ״עצ ןוא ןאטעג ביוה א ךיז טאה לקירב ענרעצליה סאד

 .רעדלעפ יד רעבידא ןראװעג ןגיולפ
 לקירב םײב ,דרעפ םעניד א ףיוא ןגיולפעגײבראפ זיא עשימ
 טײװ טעה ץוא רעסאװ סאד ןעגנורפשעגרעבירא ,ךיז טלעטשעג־יא

 סע 'אװ ,ןטראד :ענײז גנולײטפא עטיור יד טינאיעננא ךײט ןרעטניהא
 י־עד: ,ןרענאיגע^ עלאמש יד ןדעיוט יד ןיא ןגעלעג, ןיוש ןענײז
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 .ןןאלעגרעביא ׳אנוש םנופ, םײק יד ןפױעגכרודא טאה ןאדדאקפעי
 ״ױא ןעמונעג ,פקניל ףיוא טעװעריקעיםױא ,ץוא ךיז רעטניהא ײז־
 ןוא .םענאקדאפ ענעטכאלםעג״קידעבעל יד םאלאג ןיא ןעגנירםשרעב
 עקיביוטש, יך ןיא טגאיעגנײרא רעדלעם יד טימ םורא גנאל יוזא

 .ןײרא גרעב
 .רעײג־׳סופ ןגאלשעג ךיז ןבאה טאטש ןיא

 .ןםאריפאפ טלקיװעג ליטש .ןרעיוט יד ןיא ןגעלעג ןענײז ײז
 •־עג ןײרא םאג, ןיא םתם ןוא ןסקיב יד ןדאלעג ליטש ןבאה ײז־

 .טײקילײװגנאל ןופ יװ ,ןסאש
 לאמאטימ ןוא

 ״יש •א ןוא ,גנאג ,טירטנטאדלאס ,ביוטש ,גנארדעג־־דרעם א
 ןופ טײקליטש עדליװ א רעדיװ גנולצולפ ןוא .עכעלקערש א ײרעס
 ,טנעאנ ןפעטש ןא טבײה שע .טליורגעג טאה׳ס .קילבנגיוא ןא
 טלאװ ןעמ יװ ,קאט ,קאט ,קאט ,קאט :רעםראװנליוק א טנעאנ

 .ךעלב א ףיוא דמאז ץעגרע ןטאשעג
 טרעװ טײהרעליטש .ןרעיוט יד ןיא שקיטכיװ ךיז טוט סע
 טינ סעד , וצ ךיז לאז רענײק פאװ ,ןינע ןא ןאטעגםא ןטראד

 ' י , •ןקיקי*•
 טאה ,למינפ״תוזע ןא ,לדנעה גנױ א - רעװלאװער א
 א ףיוא דניק ץילקיא יװ ,ךיז טקידײלעגסױא׳ ,ןאטעג לאנק א

 ,.עלעפעט
 .ליטש

 א .קיטכיצ .ןוא טסיװ ןראװעג ' זיא ןםאג עטעקאנ■ יד ןיא
 .ךיז רעטנוא קע םעד טימ ,ךרוד טםיול ,רענעכארקעגפא ןא ,טנוה
 סע .ואװ׳־ץעגרע ןופ ןבירטעג גנוטכיר ןײא ןיא גנאל טגאי ,טגאי־*
 ,ךאךק רעקידכעלײק ,רעלופ ,רעטאמ א טײװ ןופי ךיז טגארטרעד
 טיילגאב. רעביוט א ךליהפא ןא ןוא עטאװ טימ טלקיװעגמורא יוז־

 .טאטש רעד רעביא םיא.
 .טלפײרטעגפיוא ןבאה רעטסנעפ יד

 ןיא ץיפשאנ ןםקיב יד טימ ,תומהב עדאטפ א יװ ,רעײגפופ
 ךיז ןבאה ײז .טרירעגמוא וצפארא ןופ ןםאלעגנא ןענײז ,טנעה יד־
 ןוא ץדוק טדערעגרעביא ךיז ןבאה ןסקיב יד ,קראמ ןרעביא ןטאשעצ;
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 ךעלסעלשפקיב ױ ץפ ײרעפאלקעג א טימ יקױלמעל£> ןוא קיכױד
 ןעדיװ מאה מנעאנ ,טנעאנ רעפראװנליוק רעד ןוא .טנעה יד ןיא־

 - ...קאט ,קאכ ,קאט ,קאט *.ןביױעננא
 ״ענפיורא טאה יז-געיןאושןרוב ,עיןאושחוב ,ךע
 ,טאטש רעד רענידא פאק־־רעפאװ ריא םידיוב א ןופ ץעגרע טקעטש
 •יראפ טערישטשעגםױא ןוא םעיװ יד טימ רעװש ןגיואװאב טאה יז
 םיא קירוצ טלאמעד ןוא .דלאג רענאקירעמא ןופ רענײצ יד טרעטיב

 .ןגיוצעגנײדא םױױב ןיא עילאװאפ ןוא קיטכיזראפ
 .ןלאמעג ,ןל$מעג ,ןלאמעג ןבאה סעםראװנליוק

 טאה רע ,קינאג ןופ שא-א ױא טאדלאם רעטעכרעסעיפא רעד
 ןום ,רעדלעפ יד וצ קעװא רעןײה ױ עואפ ןוא טכראהעגוצ ךיז
 .ןײרא טאטש ןיא ןטאנארג, יד ןיארטעג ךיז ןבאה םע ןענאוז

 .טניה ענײלק יװ ,ןלובעג ןבאה ןרעװלארוער
 ״עג ,טקיפעג ,טקיפעג קיטכיזראפ ןבאה רעפראװנלױק יוא

 .ןישאמ״ײנ א ףיוא יװ ,שימײה טפעטשעג ןוא טפאלק
 ן ײמדא עטיור יד ןבעל ל>אז -ד
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 טכאג־הנבל עטשרע

 יד ןגעלעג ןענײז זנאטש ןרעטניה גרעב עקױפעלײק יד ףױא
 עטצאלנעײיןא טימ ץא ינק ענעגױבד*פ טימ ,עננאל ׳םיתמ עײנ

 .למיה םוצ ןגיוא
 ■א ןא הנבל רעד ןיא גרעב יד טנױמשעג טלאק ןבאה סע

 .עלעטניװ טסדנימ

 טכיל עדימ םאד יװ ,טרעהעג ךיז טאד טײקליטש דעד ץיא
 .םיגורה עטלאק יד רעביא טניר

 דעד ן־א עטקילײהעגכױא יװ ,רעדלעפ יד טמולהעג ןיאה סע
 .טײקליטש רענײר

 *;רעב יד ףיוא ןעגנאגענמודא זיא טאדדאכ רעטעכרעסעגפא רעד
 •׳רעד יד רעביא ,ץטאש רעטעפ א ,טלעטשעגפא .ךיז טאה רע

 ךײװ. ךיז טאה טנעה ענײז ןופ ןיא ,ײז טרעקעגרעביא ,עטעגרהי
 ״דנבל יד ןסאגעגפארא

 .גנאלש א טשטילגעגכרורא ךיז טאה .זארג ןיא
 .ךראש ןײק

 .ריר ןײק
 .ליטש

 .רעליטש ןוא
 *ליגיה ןפיוא ןג*וצע:םױרא םידאפ רעטיוט א ךיז טאה טלאמעד
 טאה רע .ליטש ןוא סיױו דלאװ ןוא דלעפ רעביא ךין טלזײרקעג
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 ,יוט.לקיסאפ ןליק א טימ יװ ,זבבעװראפ ןוא גנאלסנאל ןענופשענ
 .דלעפ ןפױא םיתמ עלעקנוה יד

 טצעזעגפארא רעװש ךיז טאיד טאדלאפ רעטעכרעסעגפא רעד
 ױזא ןניליעג ןרא גדאב םעד ןעמונעגמורא ,גנאהפארא םעד ףיוא

 .ןײטש א וצ עקרעשטשאי א יװ ,טפעלקעגוצ םיא וצ

 ?17 (12) קאבלוק .מ
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 רעלטסניק א ױו ,םוקראמ יכדרמ

 םײז םײב ןעגנאהעג טציא זיא ײלב לקיםש עקיטנאקריפ סאד
 זיא םע .םעבאטש ענרעזײא טימ טלטסעקעגכרודא הסיפת רעד ןופ
 ןגיוא יד. ןיהואװ ,טנעװ יד ןיא טרא עכיױו עקיצנײא םאד ןעװעג

 .שינעלקנוט רעד ןופ ןעורוצפא ןגיוצעג ךיז ןבאה
 ״עגפארא טימ עראנ רעד ףיוא - ןסעזעג זיא סוקראמ יכדרמ

 ,עראנ רעד רעטנוא טלבמאיעג ךיז ןבאה סאװ ,םיפ ענעגנאה
 זיא םע :טכארטעג ךעלעמאפ טאה הםיפת עצנאג יד .קידנטכארט
 ןיא ןײז םענײר םעד טימ טבעל סאװ ,ןשטנעמ ןליטש םעד ליואװ

 .טלעװ רעד
 ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ טלכײמשעג טאה סוקראמ יכדרמ ןוא
 טכירעגמוא יוזא םיא) וצ זיא סאװ ,קילג ןלעקנוט םעד טא ןופ

 .טנעװ עטעקאנ ,עטלאק יד ןופ ןעמוקעגפארא
 ,רעסאװ א יװ ,ליטש •ײז .ןעקנאדעג ןײק סיורא טינ גנערב

 .ןײז ןראלק םעד ןופז ןםינעג וטסעװ
 *עג ןוא ,קיטכיזראפ טנעװ עטלאק יד טפאטעגנא טאה רע
 ןצנאגניא ןזאלעגרעביא םיא טאה ןעמ סאװ ,ליםעג םנופ טלכײמש

 :םענײז; רעפרעק םעד טימ טנעװ ריפ יד טא ןיא ןײלא

 הפיפה ןופ שינעלקנוט רעד ןיא טאה לדעטסנעפ ןעיולב םנופ
 ״נײא טאה. רע .םינורב ןשירפ א ןופ יװ ,טײקנײר א ןענורעגנײרא
 סע :טכארטעג ,טכארטעג ןוא יולב עליק סאד ךיז ןיא טפאזעג
 זיא רע ןעװ ,גאט רענעי טא סנארט ןופ דנאטשוצ א ןעװעג זיא
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 :טףרמערא ײז ־אפ שקידיױפעג ןוא טײלעמערא יד ײב ןסעזעגםא־
 טעװ • סאװ ,סנארמ ןום דנאטשוצ א ןעװעג זיא סע ,טפערט סע
 סוקיאמ יכדרמ, ,רע זיא טציא ןוא .,ןרעקקירוצ טינ רעכיז ןיוש ךיז
 טכיזמוא טציז סאװ ,רע־על רעשיאעריעה רעטסארפ א רעדיװ ןיוש

 :,דםיפת רעד ןיא
 ױ טא ביל קױעױרמ ױזא ךיא יאה םאװראם רעיא -
 טשינראג ןײז ,ןייז יוזא׳ רימ ךיז טליװ םאװראפ ןוא ?ןשטנעמ
 שטאכ ,טלעװ רעד, ףי־א הנבל יד >אד ,זיא םע יװ ,קידנעוט טיב־

 ? טינראג ךיוא טוט יז־

 ,אזא לקניװ' א ךאנ טלעװ רעד״א־־טא ןיא אד זיא אמתסמ ׳->
 ןעמ זיא טלאמעד ןוא קילעפוצ ןײרא םיא ןיא טלאפ ןעמ םאװ

 :טינ פע טסײװ רענײק רעבא ,תמאב.
 רימ סאװ ,רימ :טינ לאמנײק ןבאל םאװ ,יד א״טא ,רימ -<
 כע רימ. ןענײז ואװ - ,ןגיוא יד ץיא ןרערט קידניאה ,ןעלכײמש
 ליפיוזא טםיזמוא זנוא סע טמוק םאװראפ ןוא ?ןראװעג טרעטײלעג

 תעב ,רעיורט םנופ ןםינעג קראטש רימ ילאז' םאװראפ ןוא ?קילג
 ,טינ, ןענעק ןוא ןקינײפ ךיז ןליװ ,טכאמשראפ םודא ןעײג עכנאמ

 ?אה ,טינראג ןעוט ײז ןעװ ,ןבראדראפן ײז .ןוא
 ״וצ םוצ לקנעב סאד טלעטשעגוצ ,עראנ ןופ פארא זיא רע^
 ,ךיז טוט סאװ .ןנארקעגפיורא ןוא טנאװ םײב לשיט ןטדימשעג

 — ?טײז רענעי ףיוא ,ןטראד ,ךעלטנגײא

 -יולב א ,הםיםת ־עד ײכ עמאס ךײט רעד ןגעלעג .זיא סע
 ראנ ,רערעל רעשיאערבעה רעד ,רע יװ ,רעקירעיורט־־יולב א ,רע
 ןיאה פע :ןוז רעד ןיא טנגעג יד טילגעג טאה רעטײװ ןטראד
 -צ־,אװש טימ טםעלקעגמורא ,טאטש םורא גרעב יד טרעכיורעג ךיז
 -עג, ךיז טאה בױטש א ;דרעפ ףיוא ןוא םופוצ. ןטאדלאס עיורג
 ,דרע יד ןאטעג סיר א סע טאה׳ לאמא ואװ .ןגעװ יד ףיוא טליונק
 ,ךיז טעילוקעגרעביא ,ןלאפעגמוא גנולצולפ ןענײז ןטראד ןשטנעמ־
 ,עטאלב ןיא* ןוא ףיורא םינפ ןטימ פמוז ןיא ךיז ןאטעג ־ רעק א
 ,סעילאװכ עסיורג ױו$ ,פעלק עםמעט .יוזא ןבילבראפן ןיוש ןוא
 עטכידעג. ןיא פאךא ןעמ זיא גרעב יך ןופ .ןעמואװשעגמוא ןענײז
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 ״ןוא ןגעװ ױ ףירא גױטש ןקילױנק ןיא ןראװעג ןלאפראם ,תונחמ
 .םיא ןופ ןעמוקעגםױרא טינ רעמ ןיוש ,ךיז טכאד

 י־עמונאב א לשיט ןופ פאדא ךיג ףיוא זיא סוקראמ יכדרמ
 ראפ ןעמואװשעגנא גנולצולפ םיא זיא םאװ ,סקיטכיװ סעפע ןום רענ

 .ןגיוא יד
 ןראי עגנאל ,עגנאל ןשטנעמ ךיו ןקינײם ןוא ןציז םע ,א״
 ״רע ןציז ײז־, .טלעװ רעד ןופ דוס םעד ךײגרעד טיג ןענעק ןוא
 •ײז ןואי טינ ' םענײק וצ טדעד רענײק ,רעטסניפ רעד ןיא ץעג
 טאה ריא ,טרעה :טגאז ןוא ןא רעצעמע טמוק גנולצולם .ןטראװ
 .ןעװעג טסיזמוא טײז ריא ,םיקידצ ,טרעה .ןטראװ וצ. סאװ טינ

 .״,אטינ טשינראג זיא סע - ,םיקידצ ןראי עגנאל יד
 .סוקראמ יכדרמ ,םעד ןופ טײרפרעד קראטש ךיז טאה רע

 ־ראפ גנוניולאב ט:ײה םאד טא ,רכש טסײה םאד טא -י
 יתוקדצ

 ״פאצ רעמעראװ, א טימ ע־אנ רעד וצ ןפאלעגוצ זיא רע ןוא
 -״לעװ וצ ,טפעה א שנפאקוצ ןופ ןעמונעגסיורא ,ןצראה ןיא שינעל
 דע .עלעקירטש א ףי.א רעײלב א ןעגנאהעננא ןעװעג זיא סע רעכ

 :עלעשיט םוצ טצעזעגקעװא לענש ךיז טאה
 .םאװ ,ריא ,א ,ענײא םיגלטב ,ריא .אטינ טשינראג זיא סע

 ייטראװעג גנאל יוזא טאה ריא

 .״אטשינ טשינראג ז יא םע״
 ־עקניטלא יד ײז ןציז ,ןראי המפ ןופ ןיוש ,יוזא טא, ...

 .ן/ױוש ןוא ,ןכראה ןוא לכעלוש ןיא טײהרעטעײטראפ םינלטב ןעצ
 ״דנטאש. ןעצ עצרוק יד םיוק ךיז ןגעװאב שינעלקנוט רעםיט ןיא

 ■א ױו ,רעװש ךעלרעטסגעפ יד, ןיא למיה רעד טגיל םע :ךעל
 ־טמענ ןוא דרעב יד ןיא ןײרא טלאק טמעטא רע :זײא קיטש עיולי

 ;עטךעװײדעגסיוא יד רעדילג ערעײז קערש טימ םורא
 ■ןגיל סע לײװ ,קירעביא ןוא ןדײר סאד רעװש זיא םע ,ײװ
 טאה לאמא .םײל ךעלטעלב יװ ,ןקודט ליומ ןיא ןעגנוצו יד ןיוש
 ןעמוק טעװ רע :טגאזעגוצ הסיםג רעד ײב היכרב ר רעגײװש רעד
 ןוא ןטלעװ יד, ןיא ראװ זיא סע סאװ ,ןײז עידומ ןטראד ןופ
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 י׳פעק יד טימ ,ענעסקאװראפ ײז ןציז ,שינעדנעלבראם זיא פע סאװ־
 ףיוא ,םיא ףיוא ןטראװ ײז ןוא ,סעצײלפ יד ןיא טצעזעגנײרא ךעל־

 .חילש ןקיטעמוא םעד־•
 .טינ טמוק רענײק

 םע וא ,ןבײצא - ן־עטש םארא ןלאפ לרעטםנעפ ײבראם
 ןביליעג ןײטש טינ זיא םע ןוא םוךא שאװ םעםע ךאד .ךיז טוט־

 .ןטלעװ יד ןום גנאג רעד־
 ,תובהלתה טימ ךעלמיקידצ ענײלק יד טלקאשעצ ךיז ןיאה סע
 ׳נא םעד ףיוא ךענײא טקוקעג טינ ,עלעקניװ ןײז ןיא רעכעלטיא־
 םע דע:א .טראװ א ןרײרוצסיורא טינ ךיז טקראטשעג ןוא ןרעד
 רע ,טומאשז ןופ עלעםמיג.ר ףוס םוצ ןטלאהעגסיוא טינ טאה־

 :קידנרײר ךיז וצ טײהרעליטש ןביוהעגנא טאה־
 זיא סע .תױעט םעד הליתתכל ןױש ךאד טעז ריא ,א —
 יד טעז רע — ,היארה שוה רעד ןשטנעמ םעד ןראװעג ןבעגעג־
 אד זיא שע ביוא ,טינ םײװ רע רעיא ,ןבראפ עריא ןיא טלעװ
 ״שוח רעד ןראװעג ןבעגעג םיא זיא סע .טלעװ רעד ףיוא טאג א
 רע רעיא ,םינוגינ ןוא ןעגנאלק ךיז םודא טמענראפ רע - ,העימשה
 — שושימה״שוה שעד טאה{רע .ןוגיב׳ איזיא ןײלא טלעװ יד זא ,טנײמי
 ןטלעװ ײװצ טלים רע ,טלעװ יד טםאטאב ןוא ךיז רע טפאטטאב
 ןיוש טאה רע זא ,טרעדניצא .עדײב ןופ הגשה ןײק טינ טאה ןוא־
 ״עפעשאב יעד ןופ דיש םעד םפות עקאט רע זיא ,םישוח ףניפ .יד־
 זיא ?אה ?טלעװ ענײר יד םע זיא ןעד יצ רעיא .שרעדנא שיג־

 ?שינעדנעלבראפ טינ סע־
 טנערב דיטת-רנ רעד :לכעלוש םניא ליטש טרעװ סע ןוא
 ױו ,םיוא טמוק סע .המשנ א יװ ,לרעמלע םענרעזעלג ןײז ןיא*
 ״ײז ןצכעלאש יד ואװ ,טלעװ רענײר רעד ףיוא ךיז טניםעג ןעמ■
 רענעסײר היעמש ׳ר ףיוא טגנירפש לאמאטימ ראנ .ןלאפעגפא ןענ.
 רעד ןיא ןטסיופ יד טימ ןוא ,סיורא עלעקניװ רעטםניפ ןײז ןום.

 :גנורעטיבראפ אלמ סיוא רע טײרש ךיוה
 ץא תוהומ עפראש יד טימ םייסמ טינ ךאד ןיב ךיא ,טעז - ־
 ן-אבעג טרעװ, סע .םענײמ לכש םנופ ןצנאגניא םא ךיז גאז ךיא^
 ךיא זאי ,טײטאב סע — ?סע טײטאב שאװ :דנאטשראפ ןא דניק א:
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 ןאק ױזא ױו. טנײה .טלעװ רעד טא ףױא לכש םעד ןײרא םענ
 ׳ןפעש..,רעםאװ ןופ ןראװעג טכאמעג ץא סאװ ,ילכ א טימ ךיא

 ?רעסאװ
 פאק ןטימ ןגעלענ זיא םאװ ,ץעינינול ןופ עלערעב ר ןוא
 םאה טםורב רענעפא ןײז ןופ םאװ ,רעדנעטש ןםיוא טראםשעגנא
 ־ןבױהעגנא ךייא טאה ,טיוט ןראפ ןופ טײקכײלב יד ןגאלשעגםױרא

 :ןגיוא עטכאמראפ טימ ,ךיז יוצ קידנעגניז
 טיוה דעד טימ ״םלוע לש ונובר ,גישמ ךיד ןיב ךיא ,$ י־ד
 ־דיד וצ בוטש ןיא ןײרא ךימ םענ יענײמ רעגניםציפש יד טימ ןוא
 א שיורא טיצ ןעמ יװ ,המשנ יד ןיעל ןײמ ןופ םיורא יצ ןוא
 ־יד ןיאה תמאב ךיא ףראד םאװ וצ .ץכעכעטשראפ א ןופ לדנעפש

 ?םלוע לש ונובר ,המשנ
 ענעסאלשעגוצ טימ ןקוק עלא ;ליטש רעדיװ טרעװ סע ןוא
 םעטא ןײק. ךיז ןיא טאה שאװ ,טײקליטש יד־־א־־טא זיא םע .ןגיוא
 '׳ילעב למהרנא ד ןװיא ןרעטניה ןופ םיורא ךיז טפײלש טא דאנ .טינ
 ןליוה ןםיוא עטאפאק יד ,דענעפאלשראפ א ,רעסעװראב א ,תינעה
 ד ןגעקטנא פא ךיז טלעטש רע ;טעיליפשעגרעדנאנופ בײל
 טגיל סאװ ,םענײז פאק ןטכאמשראפ םעד ףיואי טקוק ,ןעלערעב
 >סניפ רעד ןופ טכײלב שאוו ,זאנ רעד ףיוא ןוא ,רעדנעטש ןםיוא
 ,םענײז עלעדרעבנגיצ ןקיטאלב םעד ןיא ןײרא טלכײמש רע .רעט

 :רע טגאז ןגינעגראפ ןופ ךיז קידנצארק ןוא
 ׳טינ .טלעװ רעד ףיוא ןאט טינ טשינראג לעװ ךיא ,עלערעב
 ..רעדניק ךאד ןסקאװ קידנעוט טינ ,רעמײב ךאד ןעילב קידנעוט
 ליעװ׳כ .ץײז טוג רימ. טעװ׳ס ןוא ,עלעגײפ א יװ ,ןעגניז לעװ׳כ

 ^ברועכו בלככ ינסנרפ .ןרעװ טאז לעװ ןוא ,עלענעראװ א יװ ןםע
 רדנ ןיא דגב א׳ ןא ןוא טוג!׳ רימ זיא דגב $ טימ יױנעטאג
 זיא השא ןא ןא ןוא טוג רימ זיא השא ןא טימ .רעסעב ךאנ

 ו ױנעטאג ,ױנעטאג-טוג יאדװא רימ
 *פנים ןרעביא כײל׳ ןטעקאנ א טימ קעװא יוזא טײג רע ןוא
 ןיא ןרערט. טימ ןוא דײרפ ןופ טנעה יד טבײר ,לכעלוש ןרעט
 ײבראפ .טלעװ־ רעד וצ גנאזעג־יבױל ןײז סיוא רע טגניז ןגיוא יד
 *רעד ןעמוק טעװ רשפא ,וצ ךיז טכראה ןוא ךרוד רע טײג ריט
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 א שילאפ ץא טגיל; םע .תוקםס יד וצ ןכאמ דנע ןא טעװ םאװ
 עילאװאב ץא ןגיװשטנא טרעװ למהרבא ׳ר .טײקליטש עכעלקערש
 דעד ןיא גצ״ןװיוא׳־ןרעטניה םוצ קירוצ ןקורפוא ךיז רע טמענ
 ״ניװ ןײז ןיא ךעלרעטיי טנײװ רעצעמע יװ ,ךיז טרעה רעטםניפ
 ןײפ יד זא ,לאמאטימ ןראװעג ראלק ןצעמע ראפ זיא סע .עלעק
 ןטצעל' םוצ זיג ןעמואװשעגוצ ןיוש זיא תומלוע עטלאק; יד ןופ
 לאפ א טוט םע .אטינ זיא־רעםטנע ןײק ןוא המשנ רעד ןופ גערב
 ףיוא טײטש רעטומאשז עלעםמיג •ר .דרע רעד ןא! רעדנעטש א
 םיגאי טײרםש רע ,ןצ-.אה ןיא ףוריט טימ לופ ,רעטרעטיצראפ א

 :טנעה יד
 דלאב ןיוש לעװ׳כ זא ,יתוברו ירומ ׳ןא ךײא גאז ךיא

 !טאג ןרעטסעל ןביו-דנא
 ״יא ףיוא עטרעקעגרעביא ןגיוא יד .טינ ךיז טריר רענײק
 ןיא רעכעלטיא ײז ןגיל טרעוױלגראפ יוזא ןוא ,ןעמוטש קינײװענ
 •״ךאם םארא ךיז טצעז עלעםמיג ד .זיא רע ואװ ,שינרעטסניפ ןײז

 ךאנ םיא ןיא ט.ד*נ םע רעבא ,ןאט וצ סעםע תוחוכ ןא ׳טשלח
 .טינ ןיוש ןעמ ןאק ,ױנעטאג ׳ ןטראװ רעמ :שינעקנעב יד ץלא
 םיוק׳״םיוק .ריט ןיא ןםאלק רעכײװ א ךיז טרעהרעד־ סע ןוא
 ןא ןא ןציז( ײז '■ .טפאלק עמ .טינ ךיז טריר רענײק .ןרעה וצ
 ׳ .וצ ריט םוצ ןקוק ןוא םעטא

 ןטנםע —
 ״עקניװ ידן ןופ סיורא םײר א ךיז ײז ןעוט ל>אמאטימ ןוא
 םניא דימת-רנן רעד .וצ גנאגנײרא םוצ םעטא ןא ןא ןםױל ׳ךעל
 .ןקוק ׳ןקוק.ןוא ערעדנא יד ףיוא ענײא ןעײטש ײז .טקנאצ לרעמלע
 הירכז ׳ר .ערעװשי יד ,ריט׳ יד ךעלעמאפ ךיז טנפע סע ׳אש
 א טימ. ןוא ,ץלעפ ןגנאל א ןיא ,רעטײנשראפ א ןײרא טמוק
 ןוא טנאהע ןיא ןרעטמאל א טלאה רע .ןדנעל יד םורא קירטש

 .ךעלמיקידצ יד ףיוא ןגיוא עטלאק טימ טקוק
 .טגײװש הירכז ׳ר

 ״שרע רעד םיא ןבעל טײטש סאװ ,תינעת״לעב למהדבא ׳ר ןוא
 :לברא ןא דאפ ןפעלש ןא םיא טבייה ׳דעט

 ?הירכז ׳ונ ־*
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 :טרעםטנע הירכז ױ ןוא
 ״ראג זיא פע ,דעדירב ,ןיאז ךײא ןעמוןלעג ןיכ ןיא -

 .$טינ טשינ
 י.?יװ

 ־׳אב טינ ךימ טאה רענײק .אטינ טשינראג ןטראד זיא םע ^
 ףיוא קילבנא ןא טאה םאװ ,רעצעמע טינ ןוא טאג טינ ,טנגעג
 טלעװ ןײאי ןופ רערלעפ עטםופ יד ףיוא ןעגנאגעג ןיב ךיא .טאג
 זיא םוטעמוא ,ןפארטעגנא טינ םענײק באה׳כ .רערעדנא רעד ןיא
 י׳עבעל םעד ןיוש זיא פע ,ךײא גאז ןיא ,רעדירב .רעעל ןוא טסיװ

 ׳.ןטיוט םעד ראם רעםעב ךס א ןקיד
 .רעכעלטיא .טגערפעג טינ רעמ ןיוש. ןיאה ײז-־.
 ׳ניװ ןלעקנוט ןײז ןיא ,ךיז וצ טרעקעגמוא קידװעגײװש ךיז טאה
 סנײז עלעקעפ םאד טקאפעגפיונוצ ךיג ףיוא ןטראד טאה רע ,׳עלעק

 .לכעלוש םנופ ךיז טעכנגעיםיוךא טײהרעליטש ןוא

 ׳ ןםארטעג טינ רעמ ןיוש ךיז •ײז ןכאה לאמנײק ,לאמנײק ןוא
 .-ךעלמיקױצ עטמעשראפ ןעצ יד

 -דעטסניפ ענדילז ערעװש א ױו ,ןראװעג רעגנירג םיא זיא םע
 ןיא קנאטשעג זיא רע .המשנ רעד ןופ ןענורענםיורא טלאװ שיג
 ,םעד וצ טכראהעגוצ' ךיז ןוא ןגיוא ענעםאלשעגוצ טימ רדח ןטימ
 ,קװעג זיא סע .קינײװעניא םיא ײב ןאטעג ךאנ טרעװ םע סאװ
 טפראדעג טאה םאװ ,טסעג א םיא ןיא טרירעגפיוא טלאװ ןעמ יװ
 ,עטפערפעג יד ןפורעגפא ךיז ןבאה ריט ןרעטניה ןוא ןסעגראפ

 .רעטכעװ םנופ טירט עפײטש

 ׳.טגװאניא טעפש ןעװעג ,סיוא טזײװ ,ןיוש זיא סע
 טאה ,יולב לקיטש עקיטנאקריפ םאד ךרודא ,טײז׳ םײב ,ןביוא
 ־עג רעכײװ ,ךעליטש א יװ ,הנבל יד ןםאגעגנײרא טרעלקראפ ךיז
 -פיוא ,לשיט ןםיוא ןבאךקעגםיוךא זיא רע .טלעװ רעדנא ןא ןום גנאז

 :לרעטסניפ ןכרודא טקוקעגסיורא ןואז ךיז ןביוהעג
 ןופ ןײש ןיא גרעב יד ,טײװ ןטראד ,טניוטשעג־ ןבאה םע
 ןענײז ינק,ענעגיובראם טימ םיתמ .עלעטניװ טסדנימ א.ןא הנבל רעד
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 ףיוא ןעינאנעגמורא ױא רעצעונע ןוא ןפדאװעצ ןגעלעג ײז ףױא
 ,.ם״פ יד טימ םעפומעג ײז ןוא םיגורה ױ טרעקעגרעביא ,גרעב יד
 •׳עגפארא זיא ,טרעקעגפא םעד ןום ךיז טאה םוקראמ יכדרמ
 ״רעטכארטראפ רעדיװ םעפע זיא ןוא לשיט ןופ קיטכיוראם ןגארקעג
 םיא ײנ פאק רעד ךיז טאה סע .עראנ רעד ףיוא ףיורא םיוק טײה
 ,ױא רעגײטש רעד יװ ,ןרעלק ןביוהעגנא טאה רע ןוא טגײלעגסיוא

 .ןעװעג זיא רעגײטש ןײז יװ

 ״אק ןיא םיא וצ ןעמוקעגנײרא ןענײז ןכאװ עגנאל ךאנ ןוא
 ״טנײרפ םיא ףיוא טקוקעג ןױש ןכאה םאװ ,עכעלטע ןשטנעמ רעמ
 ״עג טאה םוקדאמ יכדרמ ןוא .ןעמוקאב ביל םיא טאה ןעמ .ךעל
 םעד ןיא .ןעגנאגעג זיא ןוא םערא ןרעטנוא עלעקעפ םאד ןעמונ.
 רע .ןײטש ןביל-עג רע זיא ראדיראק םענעטכיולאב״לקנוט ,ןטעקאנ
 ןוא טאטש רעד ןיא ןטראד ןאט וצ םאװ טינ ,ךעלטנגײא ,טאה
 וצ ,םענײז ירעטכיר סעד וצ עילאװאפ טעװעריקעגסיוא ךיז טאה רע

 :טנעדוטס ןקנילופ ,ןקניטוג םעד
 ?טינ ןעמ ןאק קיליװײרפ ןציז עמרוט ןיא ־ױ

 ״ןײנ -
 ? ןײנ י~>

 טימ לאמאכאנ רעטכיר םוצ םוא ךיז רע טרעק ריט םײב ןוא
 ,עלופ יד םיוא םיא טקערטש רע .םענעלאפראפ א ןופ םינפ אי
 ״ײמש א טימ םיאן וצ טגא1 רע ןוא ענײז טנןאז* עסײװ ,עכײװ

 *.עלעכ־
 ןופ דנאטשוצ א רימ ײב ןעװעג זיא םע ,טײטשראפ ריא —
 דעיא .ןרעקקירוצ טינ רעכיז ,רעכיז ןיוש ךיז טעװ סאװ ,סנארט
 ״וק רימ וצ ןלעװ ײז זא ,ליפעגראפ םעד רעדיװ ןיוש באה ךיא
 ״ראפ ריא ,טײלעמערא יד ,ןעמוק. רימ וצ ןזומ ןלעװ ײז ,ןעמ

 ? טײטש

 ;ןײטשדאם םוצ רעװש וצ לםיב £ ןעװעג זיא סע

 7#׳>
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 ע ם א מ

 ןאטעג יצ; א ךיז ,לגױפ רעיורג א ןגיולפעגסיורא זיא -
 .ןעירשעגםיוא רעטסנים ןיא רעדלעם יד רעביא קירעדינ לאט ראפ א

 .,למיה םוצ טינ ןזאלענקעװא טרעפמולעגמוא ךיז רע טאה ךאנרעד
 רעד .ןײלפ םענטומי קע םעד וצ סעקיאל יד רעבירא טײװ ,טײװ ראנ
 י׳־עג יולנ ןוא דאטש לאמאטימ ץא לכײט רערעגאמ ,רעטײרדעג
 א ןוא רעניורב א ,ןקלאװ א .םערוטש א ןײז טעװ דלאב ,ןראװ

 ״פאדא ,עסײה טימ. ןוא טײז רעד ןופ ןכארקעגסױדא זיא ,רעגנאל
 ״ײב ערעגאמ יד רעביא ךעלעמאפ טראשעג סעטאמש ענעגנאהעג
 טאה רע ,טנגעג םעד ןאטעג סיר א טניװ א טאה גנולצולפ .רעמ
 טאה םעכלא עגנױ יד וצ ןוא סעבמעד יד ןופ ןגײװצ יד טרעשאקראפ

 ײ .דךע רעד.וצ ױב ןגיובעצ ןוא ײז טײרדעצ ,טפאכעגוצ ךיז רע
 ״מודא ןביוהעגנא טאה ,עסײה א ןוא עטלטאפעצ א ןיוש ,עראמכ
 ״יטש ענעךאלעגנא טלײטעגפא ריא ןופ ךיז ןבאה׳ס .ץלא ןעמענ
 םניארג יד ,םעטסוק יד טםעלקראפ ןוא ןעמואװשעגםא ,ןקלאװ רעק
 א ןסאגעגפיורא ךינ־ טאה םע .ךײט םעגערב יד ןופ רעכעל יד ןוא
 (ךיז טאה ןטניה דלאװ רעד .טנאק ןפראש א טימ ,םורק ,ץילב
 •יגנולש ןקידארומ ,ןטכײפ א טימ טנפעעגרעדנאנופ קילבנגיוא ןא ףיוא
 ןוא ךאמ ,רעטעלב עקיראיאראם טימ טפאטשעגנא ןעװעג זיא סאװ
 ןוא רענוד א ןלאפעגנײרא םיא ןיא זיא סע .רעמײב עטרעקעגרעביא

 ״וד םעד ,טריםעג םיא ןעמ טאה ךאנרעד .טכאמעגוצ ךיז״טאה רע
 ״ארג .ןגאוו;ןרעװש א ףיוא ץעגרע םענעדנובעג א ,ןטײרב א ,רענ'
 ײ רעביא ײרעפאלקעג א טימ ןעגנירפש ןביוהעגנא ןבאה םנפארט עבי
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 ־*= —־'—.-*־־ ן.ביוהעגנא .ךיז טאה סע ןוא .רעטעלב

 םורא ןעמר םעד טפײטשענפױנוצ טאה טאיראטעלארפ רעד
 זיא רע .רעטאעט״טאטש ן*א ןעננאנעג רענײז זא טכא זיא ןוא ךיוב

 ■םעד זײװעילאװכ ןעמונראם ןטראד טאה רע .ןסאמ ןיא ןעמוקענ
 *־ראם ןיוש טאה םע זיב ,עידעלאג יד ןוא םעשזאל יד ,רעטראפ
 ־טאה דע ןוא .ץלעפ טימ ןוא כײל טימ ,לוױטש טימ ןטראד טקעמש

 .ןכראה ןוא ןכראה טײרנענוצ ךיז
 ־,ןוא ןעננאהראפ ערעװש ענעטכיולאב ןשיװצ ,עניג רעד ףיוא
 ךאנ .עלעקעלנ ןרעבליז קיידנעלקניפ א ןענאטשעג זיא ןשיט עטיור

 . .עלעקעלג א
 .רעטסניפ ןעװעג ז־5ז לאז ןיא ףיט ןוא

 יענײז טימ ןאטעג דעק א רעװש טאה טאיראטעלארפ רעד
 ךיז טאה רע ןוא ,ןבײא ןוא ןטנוא ענעפראװעצ יד ,פעק טנזױט

 ןשי;וצ ןעגנאגענמורא טלאװ טניװ א יװ ,רעווש ,רעװש טעקשושעצ
 .רעמײב

 ־טאה •׳ע .ןײדא ךיוא זיא רעגריבנײלק רערעגאמ רעד ,עז ןויא
 טלטניפעגפיורא ןוא זארג יװ ליטש עלעקניװ א ןיא ןבילקראפ ךיז
 ךוא .ןגיא עקידלקעװשט ענײז טימ״שינעלקנוט דעד ןיא ןטראד ןופ
 עקױלדרעבצראװש םאד *גנערדעג םניא טפאכעגנײרא ךיוא ךיז טאה׳ס
 טנאװ א וצ טפעלקעגוצ ןענאטשעג ןטלמונא זיא סאװ ,לדײ עגנאל
 טאה םע םעראױי, ,תונמתר א םיא _ףיוא טל>אמעד ןעװעג זיא סע ןוא
 ־ןצנאג םעד ןײטשפא יוזא ןיוש טעװ רע זא ,טכודעגםיוא טלאמעד
 .ןראװעג_; ןגױושטנא דעטפניפ רעד ןיא זיא ץלא ןוא .םענײז ןבעל

 .עסאמ ןביוהעגנא ךיז טאה סע
 ,ןניוא רעטנױוט יד טימ קיטכיזראפ ,עםאמ יד ,טקוקעג טאה יז
 -עג טאה יז .ןאט סטכעלש ,ןאט זײב םעפע ריא ןעמ לױו רעמאט
 רעטאעט-טאטש יןופ ןראדיראק יד ןיא ןשטנעמ עריא טימ טלפאצ
 •־עג ןױש ןיאה. םאװ ,עקידאה ן־״א עינאל יד ,עריא טנעה יד ןוא
 סאד .ןךעיראב יד ןא טעמעשטשעג לײװרעד ךיז ןבאה ,טרעטיצ
 ןיא קערש א טימ ךײלב ץעגרע יןסעזעג זיא לדײ עקידלדרעבצראװש
 ױע ראנ ,טיוט םעד גנולצולפ טליםרעד ס#װ ,רענײא יװ ,ינק יד
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 רעד ץא ןטדאד דילג א טימ ןאמ ריר א טנאקעגי טינ ןיוש טא,ד*
 .רעטסניפ-.

 .ליטש ןוא ליטש
 תונמזור א סעפע יילוצ ןכארקעג י ךיז ףיוא טאה עסאמ יד
 ן:אה םעק ןוא .ידײל עריא ףיוא ןענײװ טלאװעג טאה יז .ןסיז א־
 ״עג ול'םא_ ןיוש ןיאה עכנאמ ןוא .ןגיובענםארא עקאמ ןיוש ךד־
 טליםרעד טכירעגמ־א ךיז טאה יז ראנ .ןגיוא יד ייא ןרערט טאה
 עירעלאג ןפיוא ןביוא , ךיוה ץעגרע ןזאלעגסיוא סע ןוא ךעלקילג ףיט-

 .ראג רעטכעלעג א טיט•

 י׳כעלעג. רעד זיא סאװ• ...?וטסכאל סאװ ,רבח ׳וד יעה -
 ?רעט.

 יד טימ טעפוטעג ,טכארבעגםיוא דליװ טלאמעד ךיז יז טאה
 •־טולנ ןוא ףוריט ןגיוא עריא ןיא ןסעזעג ןױש זיא 'םע ןוא .םיפ
 ןיאה סע .המקנ טכוז יז ןוא טראנעגםא ריא טאה ןעמ .טײקיטשראד־
 ץא יענײטש עטוג ענעפ־אװעגרעביא יװ ,ןעלסײװ יד ןאטעג קנאלב א
 יד ,ךיןלג; טקמיאב ןיוש ךיז טאה יז ראנ .ראנ .רעטסניפ רעד־
 סאװ ,םתי א יװ ,טלכײמשעג לעטש ןפױא שיראנ טאה יז .עסאמ-

 .טינראג טײטשראפי
 ״עג.. ינערטש טאה עסאמ יד .םידבח ףיורא - ןעני׳יז עניי ןפיוא
 ,לוױטש ןיא ,סעקטרוק ענרעדעל ןיא םירבח טקוקאב ץוא טקוק
 ךיז טאה םראםינוא רעשירעלאװאק רעלופ רעד ןיא עשימ .דרעב.
 ■׳יא יד טקוקאב קןורמוא טאה רע .לקעלג םײנ עמאס טצעזעגקעװא:
 ףיוא ,ןשיט יד ףיוא טצעזעיםיוא סאזינאל ךיז ןבאה סאװ ,עקירענ.
 טימ ןוא םופ א ףיוא סופ א טגײלראפ ןבאה ,קנענ יד
 רעד ןיא טקוקעגנײרא סעפע ףראש ןפיל יד ףיוא ץעלכײמש עטלאק
 ןראװעג זיא׳ס ןוא .עסאמ יד ,יז ןסעזעג זיא׳ט ואװ ,שינעלקנוט׳

 .קידהמיא ענדאמ ןוא רעליטש ,רעליטש*

 ךײלנ א טימ .ףײטש .ןוא דארג ,ןניוהעגפױא ךיז טאה עשימ
 ןוא ,עסאמ רעד וצ ,ריא וצ ךיז ןגיובעגרענירא םינם םענעטכיולאב.־

 :ריא וצ טדערעג טאה רע .ןביוהעגנא טאה רע•־
 עםאמ ,וד -
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 יטאױו ,דעמרעװ עניוזא שעפע טימ טקאהעגפא טדערעג טאה רע
 ־ױזא .לאטש ךעלק־טש יװ ,טכירעגמוא םיא ןום ןגיולפעגסיורא ןענײז
 -עגרעביא סע טאה עסאמ יד .ןסאשעג טלאװ רעװלאװער א יװ
 ״עג זיא יז ןוא .עקינאפטנזיוט יד ענירפושט יד ןזאלעגפארא ׳טפאכ

 .טםעש א יװ ,עסאמ ױ ,יז ,ןםעז
 ־טעװ דעמאט .ןנארקעג יושםא לאמאטימ םיא ראפ טאה יז ׳א

 ־טינ ראנ ,טרעזײגעג ךיז טאה עשימ ןוא .עשימ ,ןרעזיינ ךיז רע
 •״פיוא ־ע טאה ריא .ענשאפעראה יד ןוא עקידרעלעק יד '׳ריא ףיוא

 :טרעדאפעג
 — ועםאמ ,טרעדאפעגםיוא טסרעװ וד —

 ־עטראה ׳ עקיראה עריא עלא טימ טכראהעג םיא טאה יז ןוא
 א ןיא םירעװ יװ ,טלױנקעגפיונוצ ןגעלעג זיא םאװ ׳יז .ןרעיוא
 ןיא ןעמוקעג זיא םאװ ,לרעױפ פאד ןעירשעגסײחא טאה׳ס .עראק
 ״־נײא םיא טאה; עסאמ יד ראנ ׳ ןטאטוםעד יד ןופ טאר םוצ טאטש
 ■ףלנוט דעד ןיא ןראװעג ןלאפראם ריא ןיא זיא רע ןוא ןעגנולשעג

 ן־א םײװש טימ ןסאגעגפא ךיז ןיאה ךעלדנרעטש עצרוק .שינעל
 ״ .דלאװ א .ן*א םירעװ״ילג יװ ,ןכ^רקעגמורא ןענײז ןגױא ׳ ןגיוא

 -וצ ךיז טאה דע .גנולצולפ .ןראװעג ןגיװשטנא זיא עשימ
 ןופ ןוא םמעט טעװערעגסױרא טאה עסאמ יד .טצעזעגםארא קיר
 יד .טנעװ. יד ןופ ןסירעגםא ךיז ןטלאװ ןעײרשעג יד. יװ ׳םורא
 טנעה יד ןוא רעלײמ עריא עלא ןום טעװערעגםיורא טאה עסאמ
 ,טימ ןוא רעהםיוא ןא ןא טרעטנאלפעגפיונוצ ןטנוא ךיז ןבאה עריא

 :רעטסניפ רעד ןופ טכליהעג ;ןעגנולקעג יוזא דײרם א
 ׳ ןעיצולאװער ,עיצולאװער >-־•

 .ליטש ןוא
 ־רעד ןעגנאגעגוצ זיא ךעלעטירט ענעטסאמעג טימ שיט םוצ

 ןיוש טאה רע .ןלירב עטלמערעג עסיורג יד ןיא רענדער רעקירעדינ
 -אמ יד ןליופאנ קראטש סעפע ץאלפ־־דאראפ ןםיוא טכאנײב לאמא
 -עג ביוה א ׳טלאק טלעטשעגפא ךיז טאה רע .ר רבח רעד .עס

 ךפיוא טגײלראם טנעה יד ןוא םינפ ןטריזארעגמורא טאלג םעד ,ןאט
 ךיז ןיאה ןלירב יד ךרודא .טראװעגפא טאה .ר רבח רעד .טסורב
 ־טאה -ע .זײא רעיולב יװ ,קלםאצראװש ערעװש ענײז ןעזעגסיחא
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 *יד אזא ןעננאגעגחעביא זיא רעטסנים רעד ץא מראד ןוא טראװעגי
 .ןראװעג ןגױושטנא קירעשעה זיא עסאמ יד .טלעק עלעדײא ,עני

 ןעיזאושחוב רעד טפרעםטנע וד סאװ ,רעה ,רבח
 ..טראװעגםא טאה רע ןואי

 טנאה ןיא רעסעמ א טימ ײטש ךיא :טסנאז וד ,רבח
 וףמאקנסאלןל זיא שע .טנאה ן*א רעסעמ א טימ טסײטש וד ןוא
 ,שײלפ-קידאזו ןופ ןיב ךיא ןוא שײלם־־קילײב ןופ טסיבי וד ראנ
 ןוא םורא'טםײג וד ,עיזאושזרוב .ןעמענ טעװ ענײמ ׳עז רעבא
 לעטש ךיא .ןנעקטנא; ריד םוק ךיא ןוא •,טכאנײב בנג א ױו ,םורא
 וטםליװ, סאװראפ .טינ וטסליװ י- וגאלש :טםורב ןײמ סיוא ריד

 ?טינ-
 ״אה ןוא עט־אה ןענײז ענײמ ןוא טנעה עכײװ טסאה וד ,עז
 עילטאפ א גארטי ך*א ןוא םאק־ ןפיוא ךילם א וטסאה ראפרעד ,עקירי
 ףיוא טםײג וד .ןוױ א ןיב ךיא ןוא לארענעג א טסיב וד .ראה
 וד .קיטכיזרעפײא ןיב ךיא ןוא טסביל וד .בראטש ךיא ןוא המחלמ•
 יףמאקנסאלק ױא טציא יטינ ךיא ליװ ־־ ,לאצאב ךיא ןוא טסע
 דעשעמ א טימ טסײטש וד ןוא טנאה ןיא רעסעמ א טימ ײטש ךיא

 .טנאה ןיא-
 ,טרעוױלגראפ ןדאװעג ןגױושטנא ,טרעהעגפיוא טאה רע ןוא
 טראד .קנאטשעג ױא רע יװ ןענאטשעג יוזא טושפ זיא רע ןיא־
 ואװ ,ליוה< עטכײפ א יװ ,ןעזעגםיוא סע טאה רעטםניפ רעד ןיא

 םאװ ,טלאהניא ןא תױתוא״ראפסאפ טימ ןבירשעגנײרא טרעװ פע
 -וצ טאה ןעמי.טקיטשעג^ןטראד טאה סע .ןרעװ טקיבײאראפ ףראדי
 זיא טולבי םניא ,רענײטש יװ ,ןטםיופ' ינק יד ףיוא ןעמונעגפיונ
 עיולב ,עגנאל טימ.רעצעמע לײװ .דוז רעלעקנוט א ןעגנאגעגמורא
 -לעה עקיראה-טנזיוט יד ראפי טקיטשעג ןוא טכוזעג טאה רעגניפ
 ןײצ עפמעט.יד טערישטשראם טאה,יז ןוא .עסאמ רעד ןופ רעזי

 ׳.ןגיװשעג ןוא.
 זאי ,טסנײמ וד סאװ ,עיזאושזרוב ,וטםיב רעװ :טסגאז וד -ו ׳
 ךיא .ןכײטי יד ןענופעיםיוא י,אה, ךיא ?רימ טימ ךײלג טסיב וד־
 כאה ךיא .ןקיריאפ טרעיומעג יאה ךיא .טעטש יד טיובעג באהי
 יאה ךיא .ןקירב ןםראװעגרעביא י>אה ךיא ,ןגעװ טגײלעגסיוא;
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 2אה ךיא .ןעמי יד ףיוא ןעמואװשעג ןיב ךיא .ןגוצ טקישעגפיורא
 ,טיױעג ,טצנאלםעג ,טרעקאעג נאה ךיא .דרע רעד ןיא.ןבאהגעג*

 ךײלג טפינ וד זא. ,טשנײמ וד םאװ ,ומפינ רעװ - ?וד ןוא ,מעיעגי
 םאװ ,מיהעג וםםאהן - מיובעג יאה ךיא םאװ ׳עז ראנ• ?רימ טימ
 ,טעבראענ יאה ךיא שאװ ,ןבילקעג וטםאה - טנארבעג נאה ךיא
 ךיא וףמאקנםאלק זיא טציא ,טינ ךיא ליװ - ,ןעמונעגוצ *וטסאה
 .טנאה ןיא רעפעמ א טימ טסײטש וד ןוא טנאה ןיא רעםעמ א טימ ײטש ־
 ״םיורא ןסאלעג ךיז טאה ןלוטש ױ ןשיװצ ןופ טלאמעד ןואי.
 ואװ ,טךא םענעי ןיא טראד ,טנאה ערעװש ,עטראה א ןנױהעג
 טינ קע טאה רענײק .לדײ עראד עקידלדרעבצראװש סנת ןעװעג זיא׳ס
 ןדאפ לדײ עראד םאד ןאטעג םענ א קיטכיזראפ טאה יז .ןעזעג
 םאזגנאל ,םאזגנאל' םיא טקירדעגפארא ןוא ןטניה ןופ עלעזלעה ןגנאל
 ״מורא ןטראד ם*א יז טאה עקנילאוואפ ןוא םיוק .ןלוטש יד רעטנואי
 זאנ ןטימ קראטש טקירדעגוצ ןוא ןצנאגניא לזלעה ןראפ טפאכעג
 ןעגנאהעגנא ןעװעג. ןענײז עםאמ רעד ןופ ןגיוא יד ןוא .ליד םוצ־
 ׳־עגסיודא לײװרעד טאה עלעדײ סאד .ענינ רענעטכיולאב רעד ףיוא
 .עלעטערנ א יװ ,טראה דארג ןעװעג זיא םאװ ,גנוצ םעד טקעטש
 עניז סים עטלקעטשעג יד, טימ ןגיוצעגסיוא ךיז טאה רע ןוא
 ״פײא ןםאלעג קירוצ טלאמעד ךיז טאה טנאה יד .ןלוטשי יד רעטנוא
 •ץא־ רעיךאב ןפיוא ערעװש א טגײלעגקעװא ךיז טאה יז .ןניוהעג

 .טרעטיצעגוצ, לסיב אי
 ■׳אריפ ד ןעיוב רבדמי ןיא. סיורא זיא רעװ ןעסאמ וד ^
 טאה ןעמעװ ?לבב ןופ ןפמוז יד טנקירטעגסױא טאה רעװ ?ןדימ•
 ״אפ ? ןאדנאל טיובעגסיוא טאה רעװ ?םיור ףיוא לאנינאה טריפעג
 ״נײא ןענאעלאפאנ טימ ןעגנאגעג זיא רעװ ?עװקםאמ ?ןילרעב ?זיר
 ״סיוא טאה רעװ ? דנאלםור טמיוצעגמורא טאה רעװ ?טלעװ יד ןעמענ
 יד ,עמאמ יד טעילאכעג ריא טאה רעװ ? ןגעדו עריא ןטארטעג
 ן ףמאקנסאלק ױא טציא .טינ ךיא ליװ טציא ןוא י ךיאי — ? ערעײט
 רעסעמ א טימ טםײטשי וד ןוא טגאה. ןיא רעםעמ א טי;נ ײטש ךיא

 ג טנאה ןיא
 ״־עטירט ענעטסאמעג ,עטלאק ענײז טימ פארא ןיאי רע ןוא

 יםינורנ א ןיא יװ ,ןגיװשעג סע טאה לאז ןיא ןטראד ןוא .ךעל-
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 ♦װ ♦ז$ ♦א ןײװעג ,ןכערפשעג ,טםעג

 # יװ ׳ליטש לרעטסנעפ םייב ןםעזעג זיא סוקראונ יכדרמ
 ןוא ןגױבנלע ןפיוא םנעלעגנא ןסעועג זיא סוקראמ יכדרמ .ביום
 -צולם ןעװעג ןענײז סאװ ,ןעקנאדעג יד .םכארטעג טינ טאה רע
 המשנ רעד ןופ ןטעםאטש ױו ,קירוצ םישדח טימ ןעמוקעגנא גנול
 .סעםע ריא טימ טאה סע :טיאזעינא ןיאה ײז םאװ ןוא רענײז
 *ךיז יז ףראד טציא .ןראװעג ןטלאהראפ טינ ןענײז ײז טריםאם
 ״יא םיא ײב ליטש זיא סע רעיא .ןוײװאב ןײלא ,ענײז המשנ יד
 קןיז טאה ןעמ סאװ ,זיוה א ןיא יװ ,ליטש ןטראד זיא םע .קינײװענ

 .ןבילקעגסיורא גנאל ןיוש םיא ןום
 ' ?םע זיא סאװ

 ־טלעטשעגםא; אד ךיז רע טאה ללכב .םיא טרעפעלש םע
 ןיא ןעמענפיונוצ ,ך'ז טכאד ,ךיז ףראד ןעמ ואװ ,טרא אזא ײב
 ־ראג ,םוקדאמ יכדרמ ׳רע טעװ טםיז ,ןײגרעבירא קראטש לאמאטימ

 .ןעמוקמוא
 :טגערם ״ ?טלעװ רעד ףיוא םעםע ךיז טוט סאװ ןוא -

 .סוקראמ יכדרמ רענעםאלשראפ רעד
 .טינראג אמתםמ —־

 -יאדװא —י
 .טקוקעגמוא ךיז טא.ד רע

 י&ע .טכאלעג שירעםיטש ןוא ךיוה ןעמ טאה םערט יד ףיוא
 •םאװ ,טירט ןום םערט׳ ענרעצליה עטלא יד ןגיובעג ךיז ןבאה
 .ץעמאזוצ קלפאטש עכעלטע טםאכעגרעביא־ ,סיוא טזײװ ,ןבאה
 -נאנופ ךיז טאה ריט יד .ןביוהעגפױא ךיז טאה םוקךאמ יכדרמ
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 ,לרײמ עגנױ שאד ןפאלעגנײדא זיא םע ןוא ל*זנק א טימ טנפעעגרעד
 -ופעג ךיז טאה םאװ. ,ענעגײא יד ,עקידכעלךי ןוא עקנילום יד
 טראד טאהיעיפענג ןילײרם ןעװ ,ױוה ןיא סיקסװאקשטיב יד ײב ןענ
 ךיז״ טאה עשימ .טנאה ןיא זעב טעקוב א .ךוזאב ריא טכאמעג
 זוא סוקראמ יכדרמ ןוא .קידנעלכײמש ןוא קױר ׳ריא ךאנ ןזירואב
 ״מורא ךיז טאה ,ןגארטעצ ןוא טמעשראפ בוטש ןטימ ןיא ןענאטשעג
 ראם בעװעגניםש א יװ ,ןעועגםױא טאה סנ>ױו ׳ לרעמיצ ןפיוא טקוקעג
 -עגוצ ןױש זיא לדײמ עקידעכאל סאד .טלכײמשעג טאה רע .ןגילם

 : טנאה עכײװ ׳ענײלק רוא טקערטשעגסיוא םיא טאה ןוא ןםאל
 -ךײא ןןפ טרעהעג ךס א ןיוש .עינאס םײה׳כ -

 -עגוצ זיא יז .ןסוקראמ ׳ טםוטשעגפא ךעלביל םיא טאה יז
 ןזאל־ענםיא' ןוא ײז טנםעעג ׳ ךעלרעטסנעפ יד וצ קידנצנאט ץםאל

 :ןעלדיטש יד ןופ ביוטש םעד לכלײמ ןטימ
 ?עלעגיןק ןײלק א ? עלעגידק א טינ ריא טאה -

 טימ ריא ראפ טקוצעג טאה רע .טלכײמשעג ךײלג טאה רע
 .ןעלסקא יד

 -:א ,עלעקניװ ןיא םענעמײל א לםעט א ןענוםעגםיוא טאה יז
 -לקנוט םעד יוזא טלעטשעגקעװא ןוא רעסאװ רעמע םײב םיא ץםאגעג

 .לשיט ןפיוא זעב ןקיטולב
 -יצ ןרעביא טזײרםשעג ׳ למידיוב סאד טכארטאב׳ טאה עשימ
 ןגארטעצ זיא סוקראמ יװ ׳ קידנעעז ןדירפוצ ןעװעג זיא ןוא רעמ
 ואװ ׳לשיט'. םוצי ןעגנאגעגוצן זיא רע :טסעג ענײז ןום ןראװעג
 :םיא. דעביא ךיז ןגױבעגדעבירא, ןוא לרםס £ ןסא ןגעלעג זיא׳ס
 -יקעגסיוא ךיז; רע טאה - ? בויא ך״נת רעד ׳ױזא ?בױא י-

 .ןסוקראמ וצ טעװער
 .ןענאטשראפ טינ יװ םוקראמ טאה ׳אי -י׳

 יד ר&ם רעטנעענ לכ״נת סאד ןגארטעגוצ טאה עשימ ןואי
 :*ןשינעטנעק עקילאמא ענײז ןוװרם ןעמונעג טאה רע .ןגיוא

 ײז ןוא סנטײװנום ןגיוא ערעײז ןביוהעגפיוא ןבזאה ײז ...מה״
 ןוא עמיטש רעײז ןביוהעגםיוא ײז ןיאה ,טנעקרעד טינ םיא ןבאה
 ןיאה ײז ןוא לטנאמ ־ןײז ןאמ רעדעי ןםירעצ ןבאה ײז ןוא .טנײװעג
 ןסעזעג ןענײז ײז ןרא .למיה וצ םאק רעײז ךיוא שא ןםראװעג
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 רענײק ןרא טכענ* ןביז ןוא געם ןביז דדע רעד ףירא םיא טימ
 ,ןעזעג ןבאה ייז תםהמ ,םדאװ ןייק םיא וצ טדערעג םינ טאה
 מכײה ״ךאנ ךיא יאה ,וםסעז ־ײ ״םיורג רעײז זיא כאטײװ רעד זא

 ?ןםעגראפ םינ ׳סע
 .םבאלעגרערנאנופ ךיז םאה עינאס ןוא

 ףיואן עיצולאװער א סעפע םציא ךאד זיא׳ס רעבא ,רעיא -־<
 ? םלעװ רעד

 י— עיצולאװער א ױא םע :ם:אז ןעמ .אי ונ
 סע םסײװו וד ןוא ׳ם;אז ןעמ ,טפײה סאװ ,טגאז ןעמ -

 ? טינראג י
 ״ראװש,עק־אטש ענײז םימ( ןאטעג קוק א םיא ףיוא עשימ טאה

 .ןגיוא עצ
 י־טנעעג םינראג טאה רע .ןראװעג םיור לםיב א ןיא םוקראמ

 עצנאג םאד ןבילקעגוצ טאהעג ןיוש טאה סאװ ׳ עקשטעינאם .םרעפ ־
 ףױא ןעשימ וצ טצעזעגסארא ךיז םאה ןוא ןעגנאגעגוצ זיא לרעמיצ
 ןוא םיא, ףיוא ךיז טגיװעג ,ןעמונעגמורא םיא טאה יז .ינק יד•

 :ןסוקראמ ײב ןאטעג גערפ א קיםפאהקלאש־׳ליםש•
 ?סוקראמ ,טאהעג ביל לאמא טאה ריא ־־<

 •׳עג ןו^א םסנרע קילג. םעד ןביוהעגפיוא ריא ףיוא םאה רעי
 :םרעפטנע

 •ןײנ -
 ?םינ ראג ־־/

 •ןײנ ־־־
 .־..זעב םעד ךײא ײב ןעמענוצ ךיא לעװ -

 ״כרוד טאה ׳רעםכעלעג ןא טימ ןעגנורפשעגפארא קירוצ יז זיא
 ראנ ׳זעב םוצ םינ ןעגנאגעגוצ זיא ןוא לרעמיצ סאד טצנאםעג־
 ,ךעלשעג עקנילאמש עדײב יד ףיוא טקוקעגסיורא ןוא לרעטסנעפ םוצ

 .טצײרקעג ןטנוא ןםראך ךיז ןבאה סאװ•

 טאה יוזא) םינראג אד ײטשראפ ךיא .עשימ ׳םינ םײװ׳כ •->
 .טינ ןיטולחל םעפע םע םריסערעטניא ךימ .(סוקראמ םמעראװעצ ךיז
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 *יא $ד׳ ןיוש ןינ׳כ זא ,טנוד רימ ןוא .ןטראװפא ןוװרפ לעװ׳כ
 לאז שאיוראב .ןעז ךיא לעװ .שטנעמ העגרױעביא ןא טפיוהרעב

 ?טרא דמעןפ א ןרעײא ןעמענראפ סעפע ךיא
 .ןגיװשעג ןיאה ײז ]וא

 ךיזו טאה רע ןוא ,ןטינעגיעביא ױו ,גנולצולפ ךיז טאה רע
 :ןעשימ וצ טןכורעגוצ

 סאװ ,אזא טלעםעג רימ .יוזא טא טלעפעג רימ י?טסײװ -
 -.טינךאג ףראד ןוא טינ-אג טוט ןוא ןוױוא ןרעטניה 'ץעגרע טגיל
 ןיא ןענופעג ךימ טסאה וד ןעװ .,טרעיודאנ רשפא ךימ •טםאה וד
 ״ראמ ,שטנעמ רעטנלע ןא :טרעלקעג טסאה וד ?למידיוב םעד טא
 ךיא יװ ,טינ| טסיױו וד .ניל סע יאה ךיא רענא ...רענא .םוק
 ןיפעג ךיא ; ןעמעװ דאפ ,טעמיא םעד ןײז לאז ...ונ ,ניל נאה
 ״ימ ,ןײז אנקמ׳ראג רימ ןעמ ףראד רשפא ןוא .טכערעג רדסכ ךיז
 נד .טאטשן ןיא .אד רעטסכעלקילג רעד רשפא ןינ ךיא לײװ ,עש

 ? טסלכײמש־
 .טינ לכײמש ךיא־־ךײנ

 רעדא ,סנגײא ץנאג ןײמ עיזאושזרונ רעד פא ניג ךיא
 ,טינ טסײװ וד ?סנגײא ןײמ ןופ ך*א יאה סאװ .טאיראטעלארם םעד:
 יד רעניא ןײג וצ' ןוא ןאמערא ןאי ןײז וצ טוג זיא םע יװ

 .רעזײהי
 .ןגיװשעג ןנאה עדײנו

 -׳ ךיא קנעדעג - דניק ןײלק א ךאנ ןעװעג ןיב ךיא ןעװ ->■
 יד ןום ןלאװקעננא נאה׳כ .טײלעמערא יד ןעגנאגעגכאנ ךיא ןיב
 יאה׳כ ןוא ערעײז סנטפאק עטרעדאקעצ יד ןופ ,סעבראט ענעטנװײל•

 רעניא ןײג טגנידאימוא ךיא לעװ ,ןרעװ סיורג לעװ׳כ :טכארטעג.
 לופ יוזא טינ טכײרטש ןאמערנאז ןא לײװ - !?טסײוו וד .רעזײה יד־
 ןײז לאז סע ,טריבערעטניאראם טינ זיא רע .שטנעמ םעד רעטנוא

 .טלעװ רעד ףיוא שטנעמ א
 ? ףוס רעד ןוא ,ונ

 ױו .ןײנ לאמ■ טנזיוט ,ןײנ - ?דראמטסבלעז ,טסנײמ וד י־־*
 ױזא ןוא ניל נאה׳כ ?קנאדעג םעד ףיוא ריד וצ סע טמוק יוזא
 טלעװ יד ניל יאה ךיא .ענײמ ץרעדא עלא יד טימ ןנעל סאד בילי
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 ״ירעד .טינראג. ךיא ףראד ׳עשימ ,רעבירעד ןוא .בלאק א יװ ,טא
 ןוא אד ךיא ץיז רעבױעד ןוא .טינ לאמנײק ךיא קניטע׳בשראפ רעב
 לאז יז ,עלעדײא ןא אוא עזאװ ןא רעביא יװ ׳ךיז רעביא רעטיצ

 ■* .ןרעװ ןכאריעצ טינ

 ־םמם ,לרעטטנעפ םנופ ןםורעגפא םע ךיז טאה עקשטעינאפ
 :יוזא

 ?יול טינ םענײק טאה ריא זא ,טגאזעג ט׳ריא רעיא —
 -׳סנעפ ם־נוצ ׳ריא וצ טלאטעד טעװעריקעגסױא ךיז טאה יכדרמ
 טכאמעג.ןוא םאג םוצ ןגיויעגדעבירא ןגעלעג ןטראד זיא יז '.לרעט
 ..ןביוהענפיוא קױר ךיז טאה םוקראמ יכדרמ .סיפ יד טימ םיא וצ

 -־פא־א רע טאה טראד .רעכיב עקצילאם םוצ ןעגנאגעגוצ קמר זיא רע
 םיא ןיא טרעטעליעגפיוא ׳לרםס ןדנובעגצראװש קיביוטש א ןעמונעג
 טעפע טןאה עקשטעינאפ .ןענעײל קיטכיזצרוק ןוא טעם ןביוהעגנא ןוא

 :טײקירעגײנ רענדאמ א טימ םיא ףיוא טקוקעג
 ־ןוא ןסיורד ץא ןעײטש ענײד רערירב יד ןוא רעטומ ןײד ,עז״
 ׳םעד וצ ךעפטנע ןא ןבעגעג רעיא טאה רע .ןדײר ריד טימ ןליװ

 •יד ןענײז רעװ; ןוא רעטומ ןײמ ױא רעװ :טנאזעג םיא טאה םאװ
 יד ףיוא טנאה| ןײז טימ ןזיװאב טאה רע ןוא ?ענײמ רעדירב
 רעדירב יד ןוא רעטומ ןײמ זיא טא :טגאזעג ןוא ענײז םױימלת

 - ןדײב וצ יװ ׳ ןבעגעגוצ רע טאה - טםײװ ריא רעבזא .״ענײמ
 •ןײא ןאדאפ זיא. םע .טאהעג תועט א ךױא טאה רע ׳טסײװ ריא

 םאװ ׳עביל עמאזיורג א ,טלעוו רעד וצ ,ןײז םוצ עביל עסיורג
 טכױעגמוא לאמנײא זיא םע רעװ ןוא .ןשטנעמ םעד טרעטעמשעצ
 :>״טינ םענײק ןיאה! ביל טינ ןיוש ןאק רעד — םעד וצ ןעמוקעג

 ־ךיא ׳עשימ טגאזעג טאה ׳ריא טײז ןשטנעמ ענדאמ
 -קילג ־ רעד טםיב וד זא ׳ טסטלאה .טינראג ײטשראפ׳כ ןוא טדער
 .טינ טבנאק ןוא רעזײה יד רעביא ןײג טסלױו ׳שטנעמ רעטסכעל
 טציז טכאנײב .לאיפײפ א טאה רע .ךעלקילג ךיוא זיא עטאט ןײמ
 טבײה סע זיב לטכיל א ראם טליפש ןוא ןזיוהרעטנוא ןיא ךיז רע
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 ..*ךײא ײב דאפ אד טטוק סע סאװ ,טינ ײטשראפ׳כ ...ן:אט וצ ן*
 ״אטשראפ טינ יאה ךיא ןוא ,סוקךאמ ,רימ וצ טדערעג טסאה וד

 •ןעג׳
 .טמעשראב טגערפעג טוקךאמ טאה ״- ? וטסגאז סאװ ,וד ןוא

 ?ךיא -־1
 .אי

 1?עװיכ זא ,םעד ףױא טנארטראם טינ לאמנײק ךיז באהיכ ->
 טכײה ןעמ ..דרעפ סאד סאד׳כ .לטיכ ...ןנאז סעםע ןםראד ךיוא־

 .טײרדעגפיוא ךיז רע טאה ,ךיא ךראהעג ,רימ.

 זיעשימ ?אה ,עשימ
 ״אכ .לדעטפנעפ םוצ ןעירשעגפיודא רעצעמע טאה ןסיורד־ ןום
 ןענײז סע ׳וצ לפעג םוצ טקוקעגפארא ,ןפאלעגוצ זיא עקשטעינ
 ,דע .־ר רכה ןקירעדינ םעד טימ עקשטאנעיל ןעמוקעגנא ןטראד.
 ,ןגיובעגנײאו ןענאטשעג ז א ןלידננראה יד ןיא ןוא לטיה ןכײװ םניא
 ןוא עקלױל רעשילגנע ןא ןופ טרעכיורעג טאה ,גנומיטש ןיא ט;נ•

 .למידיוב םוצ ןגיוצעגפיורא זלאה ןגנאל םעד טאה רע.־
 .יר רבח רעד ,א -•

 קידננאל םיא טאה רע .לרעטסנעם םוצ ןעגנאגעגוצ זיא עשימ
 ןיהא טא ןזיװעננא ײירעד םיא טאה .למידיוב ןםיוא ףיורא ןטעבראם׳
 -ראפ קעװא קידנעלכײמש זיא יר רבח רעד .ןײג םוצ גנוטכיר יד

 .ןעקשטאנעיל געװ םעד קידנזײװאב ,םיוא.
 ןײדא רע זיא ךעלעטידט עפײטש ךעלײרג ,ענײלק טימ ןוא
 ״יצראװש עױלב־טלאקי: ענײז ןאטעג בײה £ ןלירב יד רעביא .ןום ןוא״

 :ןםוקראמ ףיוא ןעלפא־.
 .טנאה יד ןםוקראמ טקערטשעגסיוא טאה רע - ?רבח א -

 ״ןײנ.־י
 ?רעװ ■לל

 .רענאיצולאװער־רטנאק א דארג .דנײרפ ןײמ -
 ?ונ -

 עקלױל רעד טימ־ לשיט םײב טצעזעיקעװא יר רבח ךיז טאה
 .ליומ ןיא:
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 ךוא ,טדעדעגפא ןיוש טאה ,דענאיצולאװער״רטנאק רעד ׳רע ־־>
 טאה;ו- ? ״ךריןיםאטעמ״ רעונוא .רימ ן;#ז םאװ ,רע טגערם טציא

 .טלציװעג״נלאה עשימ ,ךיז

 ?רעסאװ א ואלג ןז? טינ אד ריא טאה ....םה ->

 -ײעגני א טאה רע ••״רעסאװ ןגארטעגוצ םיא טאה עקשטעיגאם
 טךרירעגײנ- רענדאמ א טימ טקוקאנ טאה ,גנולש ןײא טימ ןעקנורה

 ג ןניוהעגפיוא ךיז טאה רע ןוא םורא לניטש ם>א.ד
 ?ןעײג רימ ,אי —

 .רעמיצ.ןראפ םיורג וצ םעםע טליפרעד ךיז טאה פוקראמ ןוא
 ־ייז ןוא ,ײז ןשיװצ טעקנאלנעגמולא טרעפמולעגמוא ךיז טאה רע

 ײעג זיא .ר רבח רעד .טנגעזעג םיא טימ ,ךיז טכאד ,ךיז ןבאה
 ײביוא ןוא ןטכאמעגםא םיא טאה ,ןסוקדאמ ןגעקטנא ןײטש ןבילב

 :טנאה עננאל ,עראד ,עטראה א םיא וצ ןגױצעג

 - קענאיצולואװער ראנ ...ראנ ןענײז .,רבח ,רימ ןוא —.

 פוקדאמ יכדרמ .טנגעזעג ךעלדנײרפ רעײז ,רעײז ךיז טאה
 לטאה. רע .רעטשוחראפ א ריט םײב קינײװעניא ןײטש ןנילבעג זיא
 •נוטש רעד ךעניא לאמ עכעלטע טריצאםשעגרעניא טפואװאבמוא
 ןײטש.רעטכאדטדאפ א ,רעטעכרעטדאפ א יוזא ןיוש ןנילנעג זיא ןוא

 .לשיט םײב

 םעד טקעטשעינײדא ןוא ןגיונעגרעביא ךיז רע טאה עילאװאפ
 .טנײװעגרערנאנופ ךיז רע טאה גנולצולפ ־.זענ ןקיטולב םניא פאק

 .טאה טונימ רעדי טא ן־א .רעטפניפ ןוא טסיװ ןעװעג םיא זיא םע
 ךאד טניול יוזאי- ניוא %ןאט וצ טאה רע סאװ ,טסואװעג טינ רע
 •יײנסיוו טינ ןוא .טשינמוא אד*א־טא ךיז ןםעלשוצמורא ללכב טינ פיא
 ןדנוצעגנא ןוא טנאװ םוצ ןעגנאגעגוצ רע זיא ,טוט רע סאװ ,קיד

 ךםיוא ןענאטשעג פעיורג א .זיא סאװ ,לפמעל עטרעכיורראם ענײלק סאד
 .בעװניפש ןיא טלקיװדאפ עקצילאפ

 .טכאנ ףיוא טעידאשעג ןיוש טאה ןםיורד

 •ײייװצ רעד ןיא .בױא־ לכ״נת םאד טרעטעליעגםיוא טאה יכדרמ
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 ״יטש טימ זיא ןוא לםמעל םאד ןעמונעגנײרא רע טאה טנאה רעט
 .לייטש םנום סיורא טירמ עןכיטכיזראפ ,על

 .ךײלב קראטש ןוא ןרעדט,ןופ טצענעגסיוא ןעװעג זיא םינפ ןײז
 ן;אלק ןעגנאנןעג; טציאי שע טלאװ רע יװ ׳ ןעװעג םיא זיא םע

 .טלעװ רעד ןופ ןברוח ןםיוא
 א ןוא שקידײל א ןגעלעג זיא לסעג עלעקנוט ,עלאמש סאד

 .סטעקאנ
 רעד ןיא לםמעל םאד ןביוהעגפיוא ,עוואל ןום םארא זיא רע
 שנופ ןגאז ןעמונעג קידנענײװ״ףיט עמיטש רעקירעזײה א ףיוא ךיוה

 .סיודא לכ״נת
 ,טוט דע שאװ ,שעד דאפ ןקארשעגרעביא ךיז רע טאה תליחת
 ןוא תוחוכ ןעמוקעגנא ץעגרע.ןום לאמאטימ םיא ןענײז סע ךאנ

 טאה רע ,קידננאלק. ןוא קידנעגניז טנאפשעגקעװא יוזא טאה רע
 ״ראפ־םעד טימ טנעה יד טײרםשעג ,םאק םעד ןפראװראפ ןטלאהעג

 .טנײװעג ךעלרעטיב ןוא למיה םוצ לפמעל ןטרעכיור
 םע טביולגעג י- ,ןלעװש יד ףיוא ןזיװאב ךיז ןיאה ןשטנעמ

 .היוװל א זיא
 -יא ,רעטסנעפ יד ןופ ענעקארשדעד טקוקעיםיודא טאה ןעמ
 ״דאב טינ ןעגנאגעגכאנ ןיוש, םיא זיא ןעמ ןוא ׳ךיז ןעירשעגרעב
 ״עגכאנ ם*א ןענײז ןשטנעמ .דאב אד טמוק שע םאװ ,קידנעײטש

 .ןעגנאג
 .סאג א ךאנ סאג א

 ,ןעגנאגעג םורא יוזאן טא רע זיא טכאנ רעד ןיא טעפש זיב ןוא
 .טאטש רעד רעביא רעײג־־הנבל א יװ

 לביטש ןיא טריםעגנײרא עיםענג ןילײרפ םיאי-טאה סנגראמוצ
 יז .ןגױושעג טאה רע .םענעבראטשעג א טעמכ ןוא ןטשלהראם א
 ״עג ןוא םיא וצ טדערעג ׳גאט ןצנאג שעד םיא רעביא ןסעזעג זיא
 י׳םאפ רעד ףיוא זיא רע ןוא ץקעװרעדנאנופ זיא סע יװ םיא טלאװ
 ןגײא עכעלגעװאבמוא טימ ריא ףױא טקוקעג ׳טלאק ןגעלעג עלעק

 .טדערעגסיודא טינ טראװ ןײא ןײק ןוא
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 ג א ט נ א מ

 — ׳- ׳יא ־־1

 מײלעמעדא ױ ןעװ ,גאטנאמ רעקױעכאװ רעד ןעװעג זיא׳פ
 פיורא תונחמ ןיא• ײז ןענײז לאמ' סאד .רעזײה ױ רעביא סיורא ןעײג
 י׳רעײפ רעד טימ דײ דעד .טאמש רערענא־צולאװער רעד רעייא
 ״יא טזײרפשעג ראפעג רעד ןיא לאמא טאה .סאװ ,דראב רעקיד
 רעטציא ךיוא טאה /׳עיצאנימוליא״ ןעירשעג ןוא טאטש ןרעב
 ןואי פעצײלפ ױ ףיוא. עבראט רעפיורג א טימ םיואראפ טנאפשעג
 רעד ,ןעזעגסיוא טאה רע- .טנאה ןיא ןקעטש ןעװעזארעב א טימ

 .םירצמן ןופ ןדײ יד םיורא טרים סאװ ,השמ יװ ,דײ
 ןרעיומ עלעקנוט ,עמרךר יד ןשיװצ ךעלםעג על>אמש יד ןיא
 ידי- ךרוד .טפוטשעג ךיז ײז ןבאה ןסמיזעג עטײררעגסיוא יד טימ
 טקערטשעגפיוא ,ןפיוה ױ ןיא ןכארקעגנײרא ןענײז ןרעיוט עבארג

 :ךעטסנעפ יד וצ טנעה עקידלקעטש ,עגנאל
 !,דבדנ א תעפע טינ ,הבדנ א םעפע טיג

 ,ךיש עטרעדאקעצ. ,טיורב סאיצומה ןלאפעגפארא ןענײז סע ןוא
 *׳סנעפ ױ ןיא ןביוא־ ןטראד זיא רענײק שטאכ ,םידגב עטעטאלעצ
 ״עג ךיז ןבאה ךעלםעג- עקידלפענ יד ןיא .ןענאטשעג טינ רעט
 ־־אק עטעילאמעגכױא- ךרוד עטעשטראטםענםיורא םרעקיוה יד טעדיוה
 עיולב טימ ענעדנובעגמורא דעזלעה ןגיוצעג ךיז ןבאה סע ,סעטאפ
 ױ רעביא־ זיב עטקורענפארא ןעלטיה העטניהא סעכראפ ןוא ןרעדא

 .ןגיוא
 עטאפאק רעד טימ ,רעםעװראב א ,תינעת־לעב למהרבא ׳ר
 יװ ,םיפ; ןוא טנעה יד טײרפשעג טאה ,בײל ןקיטאלב ןליוה ןםיוא
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 -רא5 ,עיפעמ ןוא עיפעטפ ןוא ,ךאד א רעטנוא ץעגרע )יםש א
 ,ןטניה; ףיואך ןפינק עפיורג יד טימ םעלײשפאפ יד ןיא עטלקי־ח״
 ךעלעןכעטש עװאכלא יד טימ םיא ךאנ טפעלשעגכאנ ךין ןב*ד
 םעפע רעדא רעלײמ עקידײל יד טימ ןבאה ײז ןוא טנעה ױ ןיא-

 .טנװאדעג רעד־א ,ןסעגעג■׳
 ןבאה ײז ,קראמ ןקידײל ןםי־א ןכאדקעגםיוךא ןענײז תונחמ יד
 םוצ. טנעה יד ]גױצעגםיוא ,רעיומ ןלעג א ײנ טלעטשעגפא ךיץ

 :ןעױשע^ ןיאה רעבײװ ױ ןוא ,ןביוא לקינאג־
 ןןסע ,םאקװער -׳ י

 טאה ,ךעלעמילב עניילק טימ טצעזעגמורא ,לקינאג סאד ןוא
 רעבא3 , לדנטךעג א יװ ,ןגיוא עקי,ט>אלב עפײה ערעײז ראם טילבעג־
 .טרעפטנעעגפ>אי טינ טאה רענײק ןוא ליטש ןעװעג ןטראד זיא סע־

 ױרימ ןבראטש טינ א ןןםע ,םאקװער -
 .עקשטעינאפ רעטסנעפ ןיא ןזיװאב ךיז טאה טלאמעד ןוא
 טקנופ לריפאפ טלקיװעגפיונוצ א ןפראװעגפארא קידנכאל טאה יז־
 ױ .טינקעג ןיאה טײלמערא ױ .ןײרא עלײשטאפ ןיא יעיםעטס
 ן־א טעװעריקעגכידא ךיז ן־אה ײז ןוא טקנאדעגפא ןיאה טײלעמערא׳
 רעד טימ דײ רעד.טזײרםשעג טאה סע .רעטײװ ךיז טפעלשעגקעװא
 ״כאנ ןיוש ךעלײרם םיא ןענײז תונהמ ױ ןוא דראב רעקידרעײפ
 ךיז טאה סע נ גאטנאמ רעקילײה ,א .ןעקנוהעגכאנ ןוא ןםאלעג־

 עקױאה ױ ןם־אװראם טאה רע ,ןעגנוזעצ למהרבא ד קױנענײװ
 :ןעגנורפשעגוצ ,קאב ן* ױו , טאה רע ןוא טנעה;

 ,.ױנעטאג ״ױנעטאג
 ״טלעװ רעד ףיוא ןאט טינ טשינראג לעװ ךיא

 ,רעמײב ךאד ןעילב קידנעוט טינ
 ׳.רעדניק ךאד.ןסקאװ קידנעוט טינ

 ,ןײז טוג רימ טעװ׳פ ןוא ,עלעגײפ א יװ ,ןעגניז לעװ ךיא
 .ןרעװ טאז לעװ ןוא ,עלענאראװ א יװ ,ןפע לעװ ךיא

 נױנעטאג ,ברועכו בלבכ ינסנרפ
 טוג רימ זיא דגב א טימ

 ,ךעסעב ך>אנ רימ זיא דגג א ןא ןוא
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 מוג רימ ױא השא ןא טימ
 - •ל־ — י- טוג יאדװא רימ זוא השא ןא ןא ןוא

 ן ץינעמאג ,ױגעמאג

 ׳יד ףיוא טנעה י יד ןכאריעגרעבירא ןבאה מײלעמערא יד ןוא
 ■־־שטאה ןעמונעג ןוא סרעקיוה יד *פלעטשעגסיוא ןיאה ,ןעלםקא

 ןופ ןמכױלעגפי׳א ןבאה ײז ןוא .ןכידנעגײװ ןוא קידנבאל ךיז ןעק
 .מלעװ -$ױ'ןיא אד זיא םע םאװ ,דײרפ רעקירעיורט׳ ,רעפיט רעד

 לװיטש ,דראב עטאװענעטלאק עקידרעײפ יד טנערבעג טאה םע
 יװ ,טפאלקעגוצ ןיאה םעילוק ןוא ןליוז ןא ןביוהעגםיוא ךיז ןבאה

 :ןטעינאטםאק
 -כיל ןוז יד גאטשרענאה ןוא גאטנאמ טינ טכײל םאװראם י-־

 ?רעקיט
 ?ןםאג יד ףיוא קיזומ ןײק אטינ זיא סאװראפ -ו

 - ררמ .,תכש ןײק,טינ ןפראד דימ ׳תבש ןײק טינ ןליװ רימ ->
 יןדײ עקידעכאװ

 ןיא קירוצ ןעמוקעננײרא ,םיריזח עדאטם א יװ ,ןענײז ײז ןוא
 ןיאי ןטראד .ןײװעג טימ ןוא גנאזעג טימ ןײרא ךעלםעג עיורג יד
 :ךעלךעגניפ ענרעדליג יד ןסירעגפארא ןעמ טאה סנראג עקיטכיל יד
 יד ןופ, ךעלגניריוא יד ןסיבעגםא ןבאה ןעגאמ יד ,טנעה יד ןופ
 רעבא .רעטםנעפ יד ךרוךא ןפראװעג םע ןבאה ײז ןוא ןרעיוא םביױו
 דײרם עזײב ,עלעקנוט יד לײװ ,ןביוהעגפױא טינ ןיוש םע ןבאה ײז
 טאה רע ,טריםעג ײז טאה דײ רעד .ןטכיולעגםױרא ײז ןופ טאה
 םיא ןענײזי ײז ןוא ךעלסענ יד רעביא םיפ יד ןביוהעג קידארומ
 ןוא;םעטאמש יד ןיא עכעלקילג טלקיװעג ךיז ןבאה ײז .ןעגנאגעגכאנ
 ,ךעלסעג ײװצ ױ ןופ גאר םײב ןוא .ןרערט ןום קינײװעניא טכאלעג
 א יוך ,ײז רעביא למידיוב םאד טקורעגסיורא ךיז טאה םע ואװ
 ןענײז תונחמ עלא יד .טלעטשעגפא ךיז ײז ןבאה ,עפאלקנבױט
 םוצ ףיורא ףידא פעק יד .טימ ןוא ,ךיז טרדםעגםיוא ,ןעמוקעגנא

 :םיא וצ ןפורעג לביטש־־םידיוב
 רעטבלאזעג ,םיורא םוק ישטנעמ רעלעדײא ,•םױרא םוק -

 ן ןאמערא
 • סיודא םוק ,א
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 ^פױיוב ןיא ךעלרעהפנענ ױ טנפעעגרעדנאנופ ךיז ןיאה םע
 ״עיפענג ןילײרפ :ןזױואי טלאמעד ךיז ײז ןיאה ײז ןיא ןוא .לביטש
 א ,קאר א ןא ןענאטשעג זיא רע .םוקראמ יכדרמ י— רע ןוא
 -עמערא ױ .טלכײמשעג טאה רע ןוא .ןפיל עקידרעטיצ טימ רעסאלב
 ןײא יװ ,ןפראװעגנא ,טערויעשטוקעגפיונוצ ןעװעג ןענײז ןטנוא טײל

 .בוטש ןײז ײב ףוג רעדליװ
 ן ןאמעדא רעסיורג ,זנוא וצ דײר —

 ושטנעמ רעטשטנעבעג ,זנוא טסײרט -׳
 טאן ןוא -.ןיגיניק א יװ ,ךײלב ןעזעגסיוא טאה עיסענג .ןילײרפי
 -עג טאה יז .קלאפ ןראפ גיניק םעד םיורא עקאט ס>אד ןעמ טריפ
 •־יא קלםעל ערעװש ענעזאלעגפ^רא טימ ײז ףיוא ראטש טקוק
 ,סוקראמ יכדרמ-,רע ןדא .ןגיװשעג .ךיוא ןב$ד ײז ןוא .ןגיוא ױ רעי

 ,,סרעפדעק עקישטאלפ ןעזעג ט>אה רע .ןשטנעמ יד טקוקאב טאה
 יװ ,ןגעלעג ןענײז סאװ ,רעזענ ןעזעג ט>אה רע .סיפ עקידכעלײק
 ןוא .סנרעטש יד ףיוא עטקורראפ ןגיוא ;םינפ טײז םײב ,רעצלעה
 ייד ץוא ,ןצנאדפ ןיאה ס>אװ ,יד ןוא ,עקידעקניה ןוא ,םרעקױה
 סע ןוא ,ןראװעג טרעטםײגאב דע זיא — עקילאפ ןבאה םאװ
 ־עגםיוא טאה רען ןוא .ןגיוא יד ןיא ןרערט ןזיװאב םיא ךיז ןבאה

 :טנאה יד ײז וצ טײרפש
 *׳ײז עמעדא יד זא ,טגאז רעװ יבוט־־םױ זיא םע ,ןדײ —
 ייד טימ ,ריא ?ךעלקילגמוא ןענײז ענעסיוטשראפ יד ןוא םעדא ןענ
 ריא - עקידעכאװ ןזא עיורג — ריא .סעצײלפ יד ףיוא־ סעבראט

 .טלעװ רעד ןופ לאװק םײב .טײטש
 םאװ .,רעד ןוא ךעלקילגמוא ןענײז עכעלקילג יד טינ ראנ

 .טינראג טאה — טאה
 ־*דױפ■ ןרעסאװ יד ןענײז - ןרעסאװ ןוא ןטילב ןעזעג ב>אה׳כ
 םפעש רעד זיא ,טחוש א ןוא ספעש א ןעזעג באה׳כ ,רעכעל

 .רעקילײה
 ץעמוק ןלעװ ךײא וצ ן־א טלעװ רעד ןופ ןרעסאװ יד טײז ריא

 .עקיטשראד יד ןעקנירט
 ־־עגנא ײז טאה סאגו ,רעד י- ?ןטײק יד טרילראפ רעװ *
 ־רז ןיא ריא טמיוצ;ןעמ סאװ ,.דרע יד יװ ,רעבא טײז ריא .ןאט

203 



 ד שאװ ,דרע יד יװ יךױא מײז ריא ןוא ,שמיוצעגמודא טינ ױאג
 .טינ לאמנײןכ יז טכאל רעבירעד ןוא טינראנ טוט.י

 ןום לאװק. רעד - ? טנורג א ןא ןיא לאוןק • רעכלעװ ,טעז
 ■־פיוא ןוא טײרפעג ןיז ײז־'ןיאה ,עכעלײרפ ןעזעג באה־כ •.רעיורט.

 .טינ ןליװ >- טרעױרטעג ןיאה סאװ ,יד ןוא טרעהעג;
 ריא סאװ ,ץראװש׳ זיא לזמ רעײא םאװ ,ךײא וע ביול א
 ,ריא טפאלש טכאנײב ןוא ,עבראט רעד ןופ דרעפ יװ ,גאטײב טםע

 .ןגיוא ענעפא טימ ײז יװ
 ןופ ךיוא ןעגניז ןעלגיופ יד סאװ ,טנלע םעד וצ ביול א ןוא

 .םיא.•
 ־־עג ןוא לסעג ןיא ןטנוא ןענאטשעג ןענײז טײלעמערא יד
 יד ןיא ןסאגעג ךיז ןבאה ךארב ןקידתוקיתמ ןופ ןרערט .טנײוװי
 גאט רעד יאטנאמ ןעװעג תמאב סיוא טזײװ ,זיא סע .ןײרא דרעב

 .הלואג ןופ.
 ןעמענ רימ ןוא רעטסנעפ יד ןופ דלזאג זנוא טפראװ ןעמ —

 .י טינ.
 ...ןרעיוא יד טימ ךעלגנירױא -ר

 -ראג טפראד ריא - ?דלאג ריא טפראד סאװ וצ -)
 רע טאה ,חילש א זנוא וצ ןטראד ןופ ןעמוקעג זיא סע .טיױ
 יביולג רימ רעבא .טינראג אטינ זיא םע זא. ,טגאזעגנא זנוא
 ״ראג םיא ןופ ךאד ןרעדאפ רימ ,טינ ךאה ןכוז רימ לײװ ,טינ םיא'

 .טיב.
 ־רא רעזנוא ןוא קידנענװאד טינ ןעמונדאפ טרעװ הליפת רעזנוא

 .קידנעוט טינ ןאטעגפא טרעװ טעב.
 טרעװ שאװ ,הליפת עםיורג ןײא ןאראפ רעבא זיא סע ,טעז
 ץוא טינ ר'א טמענר^יפ דענײק. סאװ ,ןפיל יד טימ טינ ןטעבעגי

 .עטםקילײה יד זיא יז.
 ,זארג םיא ןופ,ןסקאװ לז*ז סע ,דלעפ א טינ ריא טעב סע

 .טינ זארג ןײק ליװ םאװ ,רעטעקאנ א זלעפ א דאנ-
 ןטלאפש, ןעלמיה יד ןוא הליפת ןײז זלעפ רעד טגאז סע •
 — ,?רע ליװ. סאװ ?רע טעב סאװ בילוצ םעראװ ,קערש ןופ ךיױ

 ,טינראג ליװ רע,-
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 ךעמ טדעה טלאמעד םעראװ ,עיױט יד ראפ ןעגניז לעװ ךיא
 ללכנ טסלאז וד־ רענא ,ןײז ללפתמ דיד וצ לעװ ךיא .טינ ךימ

 .ןײז טינ
 עיסענג ןילײרפ ףיוא טנאה ןטימ ןזיװעגנא רע טאה י- ,טעז

 טאה ןשטנעמ* א ,גאט ןטימ ץיא ןםימשעגפא ןעמ טאה ןשטנעמ א
 טאה קמ .טינראג ןופ הליםת יד ןיוש טענ רע ןוא טדנעשעג ןעמ
 דיא רע ןוא גײל״רעטומ ןליוה ןפיוא עװעפארק טימ ןסימשעג םיא

 ו טעז .ןראװעג י טקילײהעג םעדכרוד
 טקערטשעגםי־א טלאמעד ,ףוריט א ןיא יװ ,ןנאה טײלעמעדא יד
 -ץ־אה ײז ןוא ערעײז ט־עה עטרעװילגראפ ענרעצליה ױ עלא ריא וצ
 ,קױנעײרש עיפענג ץילײרפ רעד ראפ עטאלנ ןיא ןזאלעגםארא ךיז

 :ררא וצ קידנםור ןוא ריא וצ
 יריד וצ ייול א ,הלותנ עקילײה ,וד ^

 ״ריד ךאד טאה סע םעראװ ,עכעלקילג ,רױ וצ ניול א ^
 יןאטעג ײװ ,תועמשמ

 ־־אװ א ןיא ײז ףיוא טקוקעג זײנ טאה עיסענג ןילײרפ ױ ןוא
 טיני ךאנ יז טאה לאמנײק .ןגאלשאנ ריא טאה לסײװש רעמער
 ;עםיורג/ריא ןעװ ,טציא יװ ,ץלאטש ןוא טצראהאנ יוזא ןעזעגםיוא
 ־יז טאה טלאװעג .ןעמעלא ראפ ןראװעג טקעלפטנא זיא דנאש
 טאה ןעמ יװ ,ןלײצראפ ןוא ךעלעפיל עטנקירטראם עריא ןענעפע
 םעדכרוד זיא יז ױו רענא ,ןאטעג סטכעלש גאט ןלעה ןיא ריא
 ״םיוא טזײװ ,ריא ןא ןנאה טײלעמערא ױ ראנ .ןביוהרעד ןראװעג
 ײעגסיוא ןטראד ךיז ןנאה ײז .ןסעגראפ עגר רענעגײא רעד ןיא

 ךעמונעג ןוא םענראט יד טלקיװעגרעדנאנופ ,עטאלנ רעד ןיא טגײל
 למהרכא זםינצבק !םינצנק־ .טיורנ רעקיטש יד וצ קירעגנוה ךיז
 ןשיװצ שינעלקנוט רעד ןיא ןטראד ןעגנאגעגמורא זיא תינעת־־לעב
 דעיא ,לברא ןא ןיא לנדא ןא ,עטאפאק רענעמונראפ א טימ ײז

 לאמא אמתםמ טאהעג ןיוש טאה רע לײװ , טינ רע טאה יןסעגעג
 קראטש ןראװעג ךיוא ןיוש ןיא למידיונ. ןיא ןוא .ןנראטשעג

 .לקנוט
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 !חךאג •♦*ךאנ

 ייוטש םאפ דעננאל א ןעגנאהעג זיא ןרעמיצ עןכיטנװא יד ןיא
 גדענ יד ןיא ץעגרע;זיא סאװ ,רעלעג רעד ןוז רעד ןופ טכיל ןואי*

 .ןעגנאגעגרעטנוא .
 םעפע טאה בוטש׳ רעקידעכליה לקנױו ןיא ןײלא עקשטאנעיל
 יוזא טקוקעג טאה יז ןוא ריװאלק םנופ קידנ־אנ טליפשעגפארא
 כאד ץענאװ ןופ '׳ רעטםנעפ םוצ' פאק ןרעװש' םעד טעװעריקעגםיוא
 טכײלנעגםיוא דימ ךיז טאה םע .טפיזעינײרא רעהא ךיז טאה טכיל
 ןשלינפנאמףליד םעד טיט טכיזעג סאלנ ריא שינעלקנוט .רעד ןופ

 .םינפ ריא ראפ נראה וצ ןעװעג זיא סאװ ,זאנ
 ',עקשטאנעיל ,א ,עקשטאנעיל'

 טכארטעג טאה םאװ ,יורפ עטלא ןא יװ ,טנעלעג טאה סאװ
 ■ .דניק א יװ ,ראלקמוא־ראלקמוא ןוא קידרעטיצ

 .ןענופעג טינ טלפאט אד ךיז יז טאה רענירעד ןוא
 פעטרבח ןײק טאהעג טינ לאמנײק אד יז טאה רענירעד ןוא
 .עקשטאנעיל - טאהעג ניל טינ ךױא יז טאה ענעסקאװרעד ןד ןוא
 .דנײדפ דיא ןעװעג םע זיא ,אפאפ ריא ,ראטקאד רעטלא רעד
 ןעמאזוצ .טכאלעג יז ט>אה טלציװעג ךיז טאה רע ןעװ ראנ ןוא
 ״וצ ן״א טאטש ןרעטניה ןריצאפש טכאנדאפ ןײיסיורא ײז ןגעלפ
 ,ריא ראפ ןנאלקאנ ,אפאפ רעד ,ךין רע טגעלם קידנריצאםש לאמ
 טינ םיא טלעפעג םע1 , ״ענאראװ א יװ ,טנלע״ אד זיא רע זא
 פע טגעלם עקשטאנעיל ןוא טלעװ רעד ףיוא אד טא טפיוהרעניא

 :ןטפײרט טלאמעד םיא-
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 — ..־.מינךאג ןױש׳ףד נדאז וד טא ,ױנופאפ ׳ השקשינ -
 *נײא קירוצ,ןםעזענ ןיוש ןעמ זיא םײה רעד ןיא ךאנרעד ןוא
 םליםשענפיוא טאה ןעמ ןוא ריװאלק םײב קידנטאש ןוא ןניונעג־.
 ןכילײה ערײנ שע ןנאה ײו סאװ ,טיוט סעזא עניװאנ א ןיא רעדיװ

 .טאהענ יניל קױתודופ ןוא:

 .טיוט פעזא
 עסײװ. קמואװשענפױא טציא ןענײז ןרעמיצ עלעקנוט ױ ןיא

 עקױנעלקניפ ןוא עכײלנ טרירענ ךיז ןנאה ײז .ײנש ןופ ןעמולנ.-
 ..טיוט א ןאן ,ןײלא ךיז ןופ ןעננאנענםיוא ןענײז ןוא

 ״ענ דענלעג ױא רעמיצ ןרעניא םורק טכיל לײז רעלענ רעד
 .רענעשאלענפא ,ןראוו׳

 טעוליס רעד שינעלקנוט רעד ןיא טנכײצענפא ךיז טאה סע
 ״־דנאלבענ ךײװ ןבאה םאװ ,רענניפ עסײװ יד ןוא סעקשטאנעיל-

 .ןשיװאלק ױ רעניא טעשז״
 .ליטש

 טײנ ,רעווש רעצעמע, טערט ןרעמיצ עטסקינײװעניא ױ ןיא
 ׳ טארלאפ רעטעכרעםענפא׳׳ דעד זיא םע .קירוצ ןוא ןיהא רעצעמע־

 .טינ ור ןײק ננאל ןיוש טני&ענ םאװ.
 .לוק ןפיוא ךיז וצ דנאנאבאנ ןטראד טדער רע ןוא

 ןיוש ךאד ז'א עקשטאנעיל רעבא ׳אטינ נוטש ןיא זיא רענײק'
 .טנױאװעג םיא וצ־

 טא ןוא .ריט םײנ ךיז טראש טאדלאס רעטעכרעסעגפא,רעד
 .ןעמוקעננײרא רע זיא־

 טאן
 ,תועמשמ ,רעהא ןעמוקעננײרא ,טקוקענמוא טינ ךיז טאה רע
 ףיוא ןעלניום ענרעצליה יד טימ טעפונ רערעװש רעד .ןעמענ סעפע־
 טקור רע .ןניוא יד ראפ טארוקא סיוא םיא טמוק ךעלריט ענײז
 טימ קױנפאט ןטראד טכוז ןוא ךעלריט יד טנםע ׳ ןדאלפוש ױ םיורא

 .טנעה יד:
 ?וטפכזז םאז. ■י
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 ״ץזיױ טינ ריא טימ מציא ׳לױו רע .מינ מרעפטנע רע מא
 •ןףיוא טדא ןײא ןום סנדײשראפ רעביא סעפע טגײל רע .תועמשמ

 .ןרעדנא םעד
 א ךיז טרט ןוא ןאװיד םוצ וצ רע טײג — ףום םוצ ןוא
 ןגיל טבײלנ ,טגיל ןדא. פארא םינפ ןטימ םיא רעביא׳ סיוא יצ

 .יוזא
 *־אב ןוא .טנאװ םוצ פ>אק םעד םיוא טעװעריק עקשטאנעיל .
 דפימ רעפעװראנ א ןוא רעטרעדאקעצ א {אד טניל רע יװ ,םיא טקוק
 ןױש אמתסמ זיא םיא זא ,טכארט עקשטאנעיל ןוא פעטאיפ עקיטיוק
 ^ףײא ביוה £ ךיז רע טוט טיא ראנ׳ .קױעיורט ןיא קיטעמוא ךיוא

 • ? עקשטאנעיל
 .אי —

 ? אה ׳ ןעמאנ ןײמ וטפקנעדעג -
 .קינאיל -

 ?וטסנײמ ױו ,ןעמאנ רעד רימ ראפ טסאפ ,ונ -
 -.יוזא טינ רעטציא

 ךצנאגניא סיוא ךיז טצעז ןוא רעק ןקראטש א ךיז טוט רע
 :ןאװיד ןפיוא

 !?סאװראפ -
 ...רעננ:י ,רענעש,ןײז סעפע ףראד,קינאיל. .טינ םיױו׳כ

 ? רענײש ןײק טינ ןיב ךיא ןוא ,ונ -
 .טגײװש עקשטאנעיל ~

 ? טינ יצ טסדער -
 ךוא קערש* טימ טקוקענמוא ןיוש ךיז יז טאה טײהרעליטש

 :ןרעפטנע ןעמונעג
 ״םא ןצנאגניא זיא םינפ ןײד ןוא רעיוא ןא טלעפ ריד -

 ...ןכארקעג
 ?רעיוא ןא רימ טלעפ םאװראפ -

 ? טעדנואװראפ ןיד טאה ןעמ
 .טינ םײװ ךיא -

 טקוקעג טאה רע .טנײװעצ ריש ךיז טאה עקשטאנעיל ןוא
 ןפיוא ןגױצעגםױא־. קירוצ; ךיז טאה, ןוא ריא ףיוא גנאל עגר א
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 ךיז ט$ה( ,קוק ןקיזנײז אזא ןםראװעג םיא ףיוא זנאה יז .ןאװיד
 ליטש ׳לטש ןציז ןבילבעג ןױש זיא ןוא לאש ןיא טלקיװעגנײא

 :םגערפעג םאה רע .עטרענײטשראפ א
 ?טסרעכױר וד —

 ,ןײנ -
 \ךיא לעװ טציא ןוא .טינ טסרעכיור וד זא ,ךאד םײװ ךיא -י

 ?טםדער וד :םאװ טא ןגערפ ריד
 .ןגיװשעג טאה יז

 עתםא ןענײז דימ .ןגײװש רימ לייוו ,ןדײר טספראד וד -י
 טינ ןבאה רימ לײװ ?םאװראפ טםײװ וד .רענײטש יװ ,עמוטש
 ,עלא לײװ ?םאװראפ טסײװ וד. .טינ ןענײװ רימ ןוא :ךארפש רעזנוא
 ,(יייוהעגפיוא׳ רעדױו ךיז טאה רע> וד*,רעה רעיא .ןענײװ עלא
 ױ ראפ גנוניולאנ ןײק, ןײז טינ טעװ םע זא ,ךעלגעמ זיא ןעד יצ
 ,עקשטאנעיל ע״עײט ןײמ ,עקשטאנעיל ,עקשטאנעילי" ,א ?םישעמ
 ,עקש&אנעיל' ,ןײא ךיז רעה וד .טינ סע ךיז טביולג רימ
 א ןיא טכאנײב ןגעלעג ןיב׳כ .טוג ךימ ײטשראפ ,קישטנאילירב
 -עגוצ ךימ באה׳כ.ןוא ,בורג ןײמ ןיא ןײלא ,ןװאלדאי א ןיא ,דלאװ
 ןאק ךיא .סקיטכיװ סעפע טנרעלעגםױא ךימ באה׳כ ןוא ,טכראה
 ,ריצ :ךיא דאנ ,ןכאטכאנ טינ םע ןאק_ רענײק .עװאס א יװ ,ןעגניז
 ,ןגיוינלע ןײמ ןופ ןרעװ רענעילק ליװ׳כ ,עקנירעײט ,א .רררריצ ,ריצ
 ךיז ךיא לעװ - ןרעדעפ טימ ןרעװ ןםקאװראפ לאז םינפ ןײמ ליװ׳כ

 .ןײלא ךענײא ךאד א ףיוא ןצעזקעװא טלאמעד ןענעק
 וטסלאז ,טײרשו עװאס א טםרעה מ ןעװ - רררריצ ,ריצ ,ריצ

 ׳.ריצ ,ריצ ,ריצ :טנעאנ ןיוש זיא קילגמוא רעד זא ,ןםיװ.
 םעד טימ טראפשעגנא ןסעזעג 'ןיוש זיא םאװ ,עקשטאנעיל
 -ײב טימ טפאטשראפ ךיז טאה ,לוטש ןופ לטנעװ םעד וצ פאק

 -עג ךאד ריא טאה רענײז ינאזעג רעד ןוא ,ןרעיוא יד טנעה עד
 עליופ י טימ ןםיבעגנײא םיא טלאװ ןעמ יװ ,זלאה םײב טעשזירג
 יאװיד םנום ךיז ןביוהעגפיוא ,טרעטנומרעד ךיז טאה רע .רענײצ
 ,רעקיגאװ ןדײד היא).וצ ןעמונעג םעקאב: יד ןיא טנעה יד טימ ןוא

 :עמיטש-סאב א ףייא
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 ןײז טעגרהעג זפאה ןיק .:*גנאז ןעמ ,טרעהעג םסאה וד —
 ?ןיק ןיא• ואװי רעבא '.ףארטש יד ןעמוקםא רע.זומ - ועדורב
 רעדי זיא'ואװ, ןוא ?טינ ץעגרע ןיא ,מינ״םיא ןעמ טעז פאװראפ
 .(מנעה יד טיױפשענםיוא ט$ה רע> אטינ ?ןרעטש ןײז ףיוא ןכײצ
 וצ ךיז ףיוא קמונעג,ךיוא טאה רעטעגרהעג רעד ?סאװראפ וטסײװ
 ךיז טפגײל רדג ןעװ .דניק ןײמ ,אי .ןיק ןום ןכײצ םעד ןגארט
 רעצראװש א ןוא רעטעקאנ א רימ וצ רע טמוןי טלאמעד ,ןפאלש
 .רימ' ײב טגערפ רע־ ןוא רימ וצ טדער ןיק .לדרעב ןגנאל א טימ
 טלקיװעגנײא טינ וטסאה םאװראפ :רימ ײג טגערם ןיק סאװ ,רעה
 ,ריצ ,ריצ ׳?םײהא טכארבעג ןוא לריפאפ א ןיא םענײד רעיוא םעד
 ךאנ קנעב ךיא;םעראװ ־ ,ײװ רעײז רימ טוט םע ,דניק ןײמ .רררריצ
 זיא רע ןעװ ,טאהעג ביל קראטש יוזא םיא באה׳כ .רעיוא ■ןײמ׳
 רימ טאה דע טײװ ױו ,ךיא עז טציא ראנ ןוא ןעגנאהעג אד-א־טא
 ןרעפטנע ־ןיוש, ריד םײה ךיא ?טינ יצ ,טסרעה ת ירעה .טדײלקעג

 זרימ
 י?ונ —

 ?טםרעה וד -
 .אי -

 ? ןאטעג שוק א טציא רימ טלאװ לדײמ א ,וטסנײמ יװ —
 .ןגיװשעג טאה יז

 י יגאז -
 .טינ סײװ ךיא —

 ♦ גאז ,אי טםײװ וד —
 .ןײנ -

 א ךיו טכארטראפ ,ןאוױד ןפיוא טצעןעגפארא ךיז טאה •רע
 ׳יוצ היא רע טאה ךאנרעד ןוא ןגיוא ענעסקא טימ קױנקוק עלײװ

 ׳.:ךעגניפ א טימ ןפורעג
 ירעהא םוק -

 י־עג טינ ןוא לאש ןיא טלקיװעגנײא ךך טאה עקשטאנעיל
 .טרעפטנע

 ירעהא ,טונימ ױ ,ןיוש ,־־<
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 ןענןא&שעג עםאלג א ןוא עקױדעטיצ א ןױש זיא יז זא ןוא
 :ןעירשעג קױפוריט ץלא ךאנ רע טאה ,םיא ראם

 .שוק א רימ ביג -
 יז רעיא ,ןלאה םוצ זיג לקע רעד ןעמוקעגפיוא ריא זיא םע
 .ןאטעג שוק א םיא ןוא קיז ןגיויעגרעביא ,טקיטפערקעג ךיז טאה.

 ז רעיוא ןיא אדי׳א״־מא -
 .ן טוג -
 הךאנ -
 ׳!יךאנ ״

 !!!!!ךאנ -
 י 1!טיוט םוצ זיב ,ךאנ -

 ןאטעג פאכ א יז רע טאה ליומ ןטעדישטשעגרעדנאנופ א. טימ
 ׳־עג לםאצ א ךיז טאה עקשטאנעיל .ןאוױד ןפיוא ץפדאװעגפיורא ןוא׳
 ־־אטשראפ גנולצולפ׳ סעפע יז טאה דלאב ראנ .לזײמ א יוו ,ןאט
 ,פאק ןפיוא םיא וצ ןפדאװעגפיורא ךיז םוטש טאה יז ןוא ןענ
 ןוא ,טנכערעגםױא ןוא יוזא קישטילג ,רעקירעדינ ךיז ןגיובעגפאהא
 ןעמונעג טאה רע .ןײרא זלאה ןיא םיא וצ ךיז ןםיבעגנײרא לאמאטימ:
 .םידאװ דעגגאל א יװ ,גנעל רעד ןיא ןרעדײלש רעדילג עלא טימ
 ךיז סיר א ,טנעה.יד טימ ריא ןא טפאכעגנא ךיז טאה רע ןוא
 יז , רעיא •,דרע רעד ףיוא ןאװיד םנופ ןלאפוצפארא ידכ ,ןאטעג.
 ץגעלעג יז זיא קיידװעגײװש־־קױװעגײװש .ןזאלעגפא טינ םיא טאה
 טגאנעג ץוא'.,לשומ א ןיא עקװאיפ א יװ' ,טײרדעגפױנוצ םיא_ ףיואי
 עריא ןוא .זלאה ןטקיטולבראפ םנופ תוקיתמ רענעגושמ א, טימ יוזא
 טאהעג. ריא ־ײז טלןאװ ןעמ יװ ,טצעזעגסיורא ןגעלעג ןענײז ןגיוא

 .ןרעטש םוצ ןעגנאהעגוצ טציא.

 ״עג דעילרג לםיב א דאטקאד 'רעטלא רעד זיא טכאנ ענעי
 .לאיפײפ םעד קיוא טליפשעג טינ טאה רע ןוא ןראוז
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 ♦ .♦ן כ דיש א

 ךיא יװ ,ןעועגפיוא עקאט פע טאה לטױיט ןיא ןביוא ןוא1
 -־א עגאלדאפ רעד ףיוא ןענאטשעג וליפא זיא סע .קאלשנביוט א

 .ןטאשראפ ןטשרעג ןוא רעסאװ טימ לקידאםם
 .סוקראמ יכדרמ ,ןוה א טעװעדאהעג לאמא רע טאה אמתםמ
 ןוא שעקצילאם יד ךיוא ,ץלא ןעגנאהראפ טאה נעװעגניפש
 •־מורא זיא טײקליקי א ןוא ,טנעװ יד ףיוא ךעלדליב עטעקאנ דאפ יד
 ;ןטלאװ םע יװ ,עקידנעטש א ןוא עליטש א ,בוטש ןרעביא ןעגנאגעג

 .טנעװ יד ןיא ןעגנונעפע ןעװעג
 ןעװעג זיא לביטש־־םידיוב ןיא ןסוקראמ יכדרמ ײב םאװראפ
 ־דשםא ,ןרעלקרעד וצ רעװש ןיוש זיא רעפסאמטא עשלגיופ אזא
 ״עג ןיז טאה םאװ, , ףוע ןא ןופ המשנ יד םיא ןיא טבעלעג טאה

 .ןבעלםיוא רעגײטש אזא ףיוא דאנ טנעק
 .ליק ןוא לקנוט ןעװעג זיא םע ןוא

 *ןױאי םיא ןבעל ןסעזעג ץלא ךאנ זיא עיםענג ןילײרם יד
 ןגעלעג ץלא טדאד זיא ,סוקראמ יכדרמ ,רע ןוא עלעקפאם רעד
 יטינ טדאװ ןײק ןוא ןײוא עכעלגעװאבמוא עטלאק טימ טקוקראפ
 .טלפײװצראפ ןעװעג ןיוש זיא עיםענג ןילײרפ זא יוזא ,טדערעגסיתא

 ? ןראװעג םוטש ללכב י טינ ןיוש רע זיא -
 ״יד ףיוא ןבױהעגפיוא םאזגנאל ךיז רע טאה טלאמעד רעבא

 •־רעטסנעפ ענעפאלשעגוצ יד טכארטאב ענדאמ ןוא גנאל ,םנגיובנלע
 רעםואימ א ןוא רענטומ א טקוקעגנײרא ןיוש טאה םע ואװ ,ךעל
 יןפיוא תוחוכ ןא ןזאלעגםארא קירוצ ךיז טאה רע ןוא ,טכאנראפ
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 ,ךיז טכאד ,ןוא טמעטעע:£א טעײטראפ טאה רע .םענײז רעגעלעג:
 .ןאטעג לכײמש א ריא וצ םיוק-םױק טאה רע'זא.

 ״רעיירא םיא וצ עיםענג ןילײרפ יד ךיז טאה ?םאװ -
 .ןגיובעג-

 .טינראג —

 .טנערפעגרעביא דײרפ טימ םיאי יז טאה י—!?יטינראג םאװ
 .דנײרפ רעביל ,ןעמוקעגרעביא ןיוש -

 ״ראפ טינראג ןיא סיוש ןםיוא טנעה יד ןעמונעגפיונוצ טאה יז
 .טרעפטנעעג טינראג ןוא ןענאטש־

 רע טאה - ?ןכילגעג רעטציא ןיב ךיא סאװ וצ ,טםײװ ריא ~
 .טגערפעג טײהרעליטש ךאנרעד־

 ׳רעביא ךיז יז טאה ~ ?םאװ וצ ,טרעפטנע ונ ?םאװ וצ —
 .ןגיובעג:

 סאװ ,.ךײט א ,אי .ךײט א וצ ןכילגעג רעטציא ןיב ךיא —
 ־יענײרי א רעגעלעג רעד טגיל סע .ןענורעגפא ןבאה ןרעסאװ ענײז־
 סאד סאװ ,טסײװ־ ריא .טינ םיא טלגרעב רענײק ןוא רעליטש א זוא-

 .ןביוהעגםיוא ךיז רע טאה - ?דנײרפ רעביל ,סניוזא טײטאב.
 :טגאזעג ןוא סיא .ףיוא ןקארשרעד טקוקעג טאה יז

 .טינ פײװ ךיא .ןײנ -י
 ןידנײרם ,רעגיז רעד סיורא אד ןיב ךיא זא ,טײטאב סע —
 .תמא םענײר ןײמ ןופרעד ןגארטעגסיורא ןוא טגיזאב באה׳כ ,ענײמד

 ..םאק ןטימ טלקאשעגוצ םיא טאה עיסענג ןילײרפ
 .טלעװ רעד ףױא-ןאט טינ טשינראג ןױש לעװ ךיא ,א -
 א זיא סע ,ךײא גאזי ךיא; ןוא .ןאט ריר א טינ רעגניפ א טימ:

 .ןיױטסואװאב םעד טא וצ ןעמוק ןשטנעמ א ראפ דײרפ עסיורג
 ךיא ,לעװ רעטציא לײװ ,ןײז ■םוטעמזא־־םוטעמוא ךיא לעװ טציא-
 ,ראפ אד טמוה סע סאװ ,םעד ןופ רעקוקוצ א זיולב ןײז ךאד־

 ?טײטשראפ ריא.
 .ןגיװשעג טאה יז ראנ

 רעביל ,ןאמערא ןא -.אפ טנײה טקילײהעג ךימ באה׳כ -
 פיא באה׳כ םאװ ,ןשטנעמ ןטימ ןראװעג קיטראפ ןיב ךיא .דנײרפ־
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 רשפא ,טציא ךיז טגערם סע .רימ ןבעל אד טא טגײלעגקעװא
 - .ךיז טגערפ סאד זגא ?ןבראטש טינ ךיוא ןיוש ךיא ףראד

 ־יוזא ןבילבעג זיא ןוא לםיג .א •ןביוהעגפיוא ךיז טאה רע ןוא
 ;ןעװעג זיא םאװ ,זאנ ןײז ןוא ׳ עיםענג ןילײרפ רעד ףיוא טקוקראפ
 רעד ןום ןטינשעגפיורא ^רעטציא סעפע ךיז טאה ,סײװ קראטש

 .קיטכיװ רעײז ןוא ףראש שינעלקנוט

 ײיב ןראש קמונעג רעצעמע ךיז טאה פערט יד ףיוא ןטראד
 ״עי ןוא קירעגײנ טקוקעגמוא ךיז ןבאה ײז .ריט רעטכאמראם רעד

 ־ןעמוקײגנײדא ןוא עילאװאפ יוזא ריט יד טנפעעג ךיז טאה׳ם .טראװ
 י־עג זיא רע ',רעװאטאװ א ןוא רעקיקע ןא עדוי ד םאזגנאל זיא

 ׳־עג טינ ןיוש רע טאה רעטײװ םעראוו ׳ריט םײב ןײטש ןבילג
 עדײב טגײלעגרעבירא טאה רע ןוא ׳בוטש א ןיא ןעמוקנײרא טנאק

 ;ןא^ טימ ןענאטשעג ׳ ץלאה ךעלטײש ײװצ יװ ׳ךיוב ןרעביא טנעה
 .ןגיװשעג ןוא פאק םענעזאלעגפארא

 םוצ טירטי ראפ א ןעגנאגעגוצ טײז א טימ רע זיא ךאנרעד
 —עצ רע ט$ד ןיכדרמ ףייא גיוא טײז א טימ קידנקוק ןוא עלעקפאס

 :טגערפעג ןגיוצ
 ?לטאמ ׳ תילכת רעד זיא םאװ ןוא ׳ונ — י

 עדױ ד ןיא ׳סאװ ןענאטשדאפ טינ ןוא טקוקעג טאה יכדרמ
 :ענײלק טימ עלעקפאפ רעד םורא ןכיךק ןעמונעג לײװרעד אד טאה

 :טדערעג ןוא טנאװ ןםיוא טקוקעג טאה רע ׳ ךעלעטירט
 ענײז ראפ ןגראז ףראדאב עטאט א ;.עטאט א ךאד ןיב ךיא —

 ...ןעװעײטלוה וצ ריד גונעג :באז ךיא סאװ ׳ וטסרעה .רעדניק
 טקוקעגניױא טאיד רע. ׳ טלעטשעגפא ךיז רע טאה אד ןוא,
 ״מורא ןוא. טכארטאב ױזא טוג ,ןיירא םינפ ןיא עיםענג ןילײרפ׳ רעד

 :ריא ףיוא קידנזײװנא ןאטעג גאז א ןוא ןעזםיוא ריא טקוקעג
 ךא .-..לדײמ א טציז טא ...?ריד גאז ךיא סאװ ,טםרעה וד -
 רעד זיא לפיװ ...יהנותח באה ןוא ריא םענ ...לדײמ קידנעטשנא
 ׳;טסלאװ ׳לדײמ ׳וד ןוא י?אה ׳ריד ךיא גערפ .ןעװעײטלוה וצ רועיש
 ״ױאפ׳כ ...םירוחב טימ ךיז ןפעלשוצמורא ןרעהםױא טגעמעג ךיוא

 ..סעטאט עשיטײל ױ טינ ײטש
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 "׳באוא טאה יז ,יגק ױ ןעמונענפױנוצ מאה ע־יםענג ןילײופ
 -תמײעג *־אלי3 זיא ןוא מסורב ןםיוא םאק םעד קידתועינצ ןזאלענ
 ^פארא מאה דע .ממעשראפ דעײז ךיז טאה סוקראמ יכדרמיןוא

 ״וצ טײהנגעלךאפ ןיא ןעמונעג ןוא עלעקפאס ןום םיפ ױ טפעלשעג
 ץעגדע ןיוש םיא ײב ןגעלעג זיא ם#װ ,לספינש םעד ןכאמ טכער
 טימ םיא.קױנטעב ןטאט ןפיוא טקוקעג טאה רע ןוא .עצײלפ ןפיוא
 ךאנ ךעבא ךאד טאה עדױ ױ .ןרעהפיוא רע טעװ רשפא ,ןגיוא יד

 .טדעדעגסיודא טאהעג ץלא טינ
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 םכאנ*הנבל עטייווצ

 ךיז טאה למיה רעלק דעד .טנאנ״הנבל א ןעװעג ז*א סע
 םמערוט7 יד ןוא םימלצ. ױ .טרעבלזעג טײקיולב רעד ןיא ,טײװ
 -עג זיא סע .רעגנעל ןוא רעליטש טקוקעגפיוא ןבאה טאטש ןופ
 ״טאטש ןופ טאלברעפיצ ןפיוא רעזײװ רעלעקנוט רעד ןײטש ןבילב
 םעד קז, רעביטש יד ןופ םיורא ןעמ זיא ,עכײלב ,עכײלב .רעגײז
 ■־אה לקעז םײב קױנציז טעכושטעגפיוא ךיז טאה עדױ ,ר .למיה
 -ענדאמ םעפע ןיא טלמעררעגנײא קירוצ רע טאה זײװכעלסיב ראנ ,רעב
 ױו ,םוטש טאטש ױ ןגעלעג זיא סע .ןגיוא ענעםא ,עראטש טימ
 א ןעמואװשעגפױרא זיא למיה ןםיוא .ץילב ןטרעוױלגראפ א ןיא
 עדנאלב ענעסאלשעגוצ טימ ױלב ןפיוא טגיװעג ךיז טאה רע .פאק
 טנײשעגםא ט>אה רעטעקאנ ץא רעסיורג רעד ןבראש רעד ןוא סעיװ
 ■־פי־א טלאמעד ךיז טאה םידאם רעטיוט א .הנבל רעד ןיא לעה
 ןעמונעג ןוא למיה ןרעביא גנאל ןוא טיױו ךיז טלקײקעג ־ ,ןביוהעג
 ױ ןשיװצ .ולאה ןײז םורא בעװעג א ןיא ךיז ןעלקיװמורא ליטש
 ,פאק רעד ,ןעמואװשעג רע ױא טאטש ןופ םמערוט _יד ןוא םימלצ
 יאפ א טנפעעגפיוא ,טלעטשעגפא ךיז רע טאה לאמאטימ 'ןוא
 ־־עה רעד .טקוקעג ,טקוקעג ןוא טאטש ןפיוא ןגיוא״רעסאװ עטיוט
 ־־יא ךיז ןבא:עג ,טקנעװשעג ךײװ םיא טאה יולב רעדניל ,רעל
 ןיא טרירעג ךיז, טאה דע ןוא רעפאװ רעקילייה א יװ ,םיא רעב

 .טלאק , פאק רעד ,טײקליטש רעד
 .סײװ ןוא י
 .ליטש ןוא

 -ז־־. ץ־ ליטש,
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 ןפירגאב עטשימראפ ףיוא טרעלק םוקראמ יכדרכ
 •..שמנעמרעטגוא םעד ןופ עיפאםאליפ יד ןוא

 נמעד ןקיגײװצ ןהלא ןא דעטנוא ׳ ןטדאג־מיאמש ןיא טבאנראפ
 ןגיוצעגביוא, שוקדאמ יכדרמ ןסעזעג זיא סע .ןמבארט וצ טוג ױא־
 טקוקאב רע טאה ׳אדוב יװ ׳ןױש קמר ןוא געװ ןרעביא םים יד
 קנאב )םיוא ײגרעד ןפעזעג זיא סאװ ,עיפענג ןילײרפ יד שירעקנעד

 .דמאז ןפיוא םעפע ןבירשעג ןוא טנאה ןיא־למעריש ןטיט
 ןוא עישענג־ ןילײ־פ רעד ףױא טקוקעג טאה סוקראמ יכדרמ
 ״עג דעד ןא ן־א. טלעװ רעד ףױא דיױפ $ד ױא םע ןא ,טכארטעג■

 דאנ ױא ׳שטנעמ ןופ טײקיטעט ענײר יד ןײלא ױא פאװ ׳קנאד
 -ײב א י1ז ,ד*לק ןוא ליטש זיא רע ןעװ ,ראבטכורם' טלאמעד

 .דלעם ןיא גאט
 ןגיוצעגדעבי־א טאה םיוב םנום ןטאש רעטעלאיװ ׳רעטעפ רעד
 ׳ליג טימ• ןטאשאב יװ ןעװעג זיא פ>אװ? ,םעניר םעד געװ םעד

 .תועבטמ ענרעד
 ףױא טאלב,א טרױעג טיג ךיז ט.אה ןטראג ןקױײל ןיא ןוא

 .םיוב
 דעד וצ טעװעריקעגסיוא טלאמעד ךיז ■ טאה פוקראמ יכדרמ

 :סאװ טא ריא וצ ןדײר ןעמונעג ןוא עיסענג ןיליױפ
 ןגעװ, לאסא טבאדטראפ טינ ךיז ריא טאה ׳דנײרם רעביל -

 • ?שינעטנעקרעד פניוזא סע ױא סאװ ״םעד
 ךיז ןעמונעג ן־א ןבײרש טדעהעגפיוא טאה עיםענג ןילײרם

 .ןכראה םוצ ןטיױג
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 רעטנעמ,ךעטםקינײװעניא רעד ןעװ^טנעמאמ דעד טינ סע זיא
 ׳רעבידעד קמ ךיא ?טלעװ רעד ןופ ןײז םעד טעזרעד זנוא ןיא
 ערעײז ןבױלג שאװ< ־,ױ טא ןריפאםאליפ וצ טינ ןיוש ןכיודב סע זא
 ■׳סכעה ךעד זיא ןכיזיםאטעמ יד .ןרעײז דנאטשראפ סעד ןוא םישוח
 *יד ןופ טשראד פעד ןליטש ףר*ה יז ,•טסנוק ןופ לפאטש רעט
 טכײה קנעק־־עדו,דנײדפ רעביל .ןײזןםעד טימ ןעמאזוצ ןיעל ןליװ סאװ
 ן־א ,ןײז ןרעװ ץ.א שטנעמ ףיריאב םענעמונעגנא םנופ ךיז ןאטסיוא
 ׳יפינא םניא טינ עקאט שינעטנעק־־עד ןופ טרעװ רעד טגיל רעבירעד
 ׳ידעד ןום אםוג סעצארפ םניא ראג ,טעטילאער ענעליוהראפ יד ןקעד

 !...עןיגילעח •>]עיגילער זיא שינעטנעקירעד .ןענעק
 ץגנאל ריא טימ ,טײהרעטכארטראפ טציא טאה עיפענג ןילײרפ
 טאה יז ;ענאדאמ א יװ ,ןכילײה ;עזעגכיוא ,ןלאה םענעגיוצעגפיוא
 ״ײמש םענעיעגעגרעניא ןא טימ ,ןסןקךאמ ףיוא ׳םיא ףיוא טקוקעג
 ןטימ *טחעךעג טאה רע יסאװ ,ץלא וצ י טלקאשעגוצ ןוא עלעכ

 ןיוש קנײז סע לײװ ,טדערעג טאה ,סוקראמ יכדרמ ,רע ןוא ,םאק
 יןלאפעג םיא ןופ^ןעגײז •ײז ןוא קקנאדעג יד ןרנ>ױועג ףײר םיא ןיא

 :םיוב א ןופ לםע-עקיטײצ יװ
 י״ניא טלײטעגםא רעקנעד יד ןיגאה תליהת ,דנײרפ רעניל
 םעד ,ןריםאםאליפ סאד ןכאמ וצ ךעלגעמ ױב ,טקעינופ ןופ טקעי
 א ,טלעװ רעטײװצ א ןופ טכאמ ןבעגעגרעביא קמ טאה טקעיבוס
 קוק־׳טלפאט םעד טא ןופ ןוא ,רענעסאלשעגפא ןוא רעקראטש
 ןפאפאליפ ך ךאנרעד ןיאה קידנעײגסיוךא שטנעמ ןוא טלעװ ףיוא
 ״ראם טימ ךיז ןעלגנאר תוחוכ ײװצ ואװ ,קמעטסים טיובעגסיוא
 חצגמ טקעייא רעד טאה לאמא .הלשממ רעײז בילוצ גנורעטיב
 -א מ,לאװק-רוא םוצ טריפעגפא זנוא ןעמ טאה טל*אמעד ןוא ןעװעג
 ןוא ,טםײג רעד פא טמאטש ,סע טםײה *ריא ןופ םאױ ,עירעט
 טגןעלם טלאמעד. ןוא ,טגיזעג טקעינוס ךעד טאה ל>אמ טײװצ א
 ײװצ ,ןאזלןא ,ץענײז עירעטאמ ןוא טםײג .םױלאעדיא רעד ןםקאװ

 רעביל ייוזא ןוא .ןרעדנא,םעד סיוא טםילש רענײא סאװ ,ןםירגאב
 ,שטנעמ רעד טלײטעגפיוא ןיוש, ךיז ןײלא ךיז ןופ טאה ,דנײרם
 .ט^קװ רעד וצ הריתש׳ א יװ ,טסײג ןופ רעגערט רעד זיא הע םאװ
 ךיז ט&ה סע .טלעװ ױ טיג טריטסיסקע דיא ןא סאװ ,טלעװ ״א



 י ןטײל ןבױהעגנא.םיא םאה רע ץא ןײז ןופ שטנעמ רעד טלײטעגפא
 טדעטנאלפעג רימ ןיאה ,דנײרפ רעביל ׳ ןראי רעטנזיוט .ןריפ ןוא
 טרעטנאלפראפ ןענײז. רימ ןיב ,ננוצ רעד טימ ןוא פאק םעד טימ
 ־הייא רעיא .ןכירקוצסױדא טינ ,קקנאדעג יד ןיא ,ךעבענ ,ןראװעג
 •־נײא םעד ןרײשעצ טינ ןפוא םושג ־טלאז ריא ,ןגאז ךיא ״לעװ

 יביוא ןוא .ןטובירטא עקידרתזם ייװצ ןיא ןײז ןופ ףירגאג ןקיצ'
 יךא^ טסײה ,ןדעהםיוא ןהמ םעד ןופ טעװ ןריפאסאליפ סאד
 ..שיגעטנעקיעד ״ענײר רעד ןופ ןרעװ ןטינשעגפא ןלעװ רימ זאי ,טינ
 ״יל ,קידנריפאס^ליפ טינ ןצנאגניא טלעװ יד ןענעקרעד ןלעװ רימ

 .דנײרפ רעב
 :קערש א טימ טגעדפעג עיסענג ןילײרפ טאה *- ?יוזא ױו -

 .עגארפ ריא ראפ
 ־יױוצ ןדײשיעטנוא רעײרפ ןפראד רימ ,טביולרעד ,טביולרעד -
 דלע ראם ףמאןל :טהאז ןעמ טרעהעג טאה ריא .ןפירגאב ערעדנא

 ?ץנעטםיס
 .אי -

 ץנעטפיסקע•. ר>אפ ףמאק ףיריאב רעד ןאראם זיא םעד ןיא ,ונ
 -עג טשימיאפ ןענײז סע־.אפוג ץנעטםיסקע ףיריאב א ךאנ ןוא
 טריפרעד םורא,יוזא ןוא ןפירגאב ײװצ עקיזאד יד טא ךיואי ןראװ
 ־ןראװעג ןעמונעגנא זיא סע .שינעטנעקרעד רעקיטכיר טינ רעד וצ
 טײקיטעט ,ןײלא ץנעטכיסקע ראפ ץנעטסיסקע גילוצ ףמאק רעד
 א ױו ,דנײרפ רעביל ,טעז ריא .ןײז ראפ טעברא ,יןבעל ראפ
 ך־^װעג טרעלקועד זיא טעטילןאער רעד ןופ גנופאפפיוא עכעלטכישעג

 • .ןײלא ךד ןיא טעטילאער רעד ראפ
 ־ד טאה םאװ ,ספינש םעד טכירראפ טאה סוקראמ יכדרמ
 יעצײלפ רעד ףױא םיא וצ ןקוררעביא ץלא ךיז ןעמונעג טײצ עטצעל

 . :טדערעג רעטײװ טאה רע ןוא
 -אראמ םנופ ,גנונײמ ןײמ טיול ,טמאטש תועט רעד טא־ - ■
 -ראפ וצ סע טנוז רע ןוא ףמאק רעד טקמרמואאב, םיא סאװ ,טסיל
 סטוג ןופ ןתמא עטולאסיא עקירעביא ענײז טימ ןעמאזוצ ןרעפטנע
 ״יא יוזא סוקראמ יכדרמ םיוא.ךיז טקירד סאװראפ ןוא> סטכעלש ןוא

 :־םאװ ,יעיא ־עקיןיפאטעמ רעי .(?יםטכעלש ןוא סטוג ןגעװ שינאד



 ױא ,ט״נעטנעקךח - שינעפרעדאב ןײא ראנ טריטםיםקע םיא ראפ.
 ךיז.: ןיא ץנעטפיפקע רעד ןופ ראנ ,ףמאק ןופ טינ ■ טקמרהואיאב.
 וצ ןגיוצע:םי,א, רע טאה - ןעז ריא טעװ רעטעפש ןוא .ןײלא״
 ןיא טפילאראמ. רעד ,עשטינ יוזא יװ - רעגניפ ןגנאל א ריא.
 ןײז בילוצ ,טנאקעג טינ ןוא ןדאװעג טלמוטעצ זיא ,רעקיזיפאטעמד
 ״אטעמ ןײז ןופ ןטאטלוזער עטצעל יד ןעגנערבםיורא ׳,ןלים ןשיטע־
 ןעמ רעבא_ .קנאדעג רעיינ א ןלאפעינײא םיא זיא סע ןוא) קיזים.
 עקיזאד יד ןופ טנעמאמ רעדנא ןא גיוא ןופ ןזאלםיורא •טינ ראט,
 םאד לכש רעזנוא זיא ץנעטםיפקע רעד ראפ ףמאק ןיא :ןפירגאב.
 יװ יוזא ,שטנעמ רעד םיא ןא ןײגאב טינ ךיז ןאק םע זרעװעג
 יז .טריטםיםקע ץאקי יד ',דנײרם ןײמ ירעיא',לגענ ייד ןא ץאק יד־
 ראנ ,טקוצראפ יז ןעװ ,טלאמעד טינ טלעװ רעד ןיא ןײזקיא טליפ,
 טמעראװ יז' ןעװ ,טלאמעד - טעטיװיםאפ ןופ טײצ רעד ןיא דארג

 .ןוז רעד ףיוא ךדי
 ץנעטפיסקע יד טפילש לאפ םעד טא ײב ,טעז ריא ,טעז ריא
 :טבײה ןידי לײװ ?םאװדאפ טםײװ ריא .טײקיטעט סיוא ןצנאגניא;
 ןבעגרעביא :טםײה ןענעקרעד ןוא ,טלעװ רעד ןיא ךיז ןענעקרע־װ
 ,ךיז ןסילשפא םאד דארג ץא ףמאק רעיא ,טעטילאער רעד וצ ךיױ
 יוזא ןוא .םעפע ןגעקטנא םעפע ןופ טעטיוױטקא ,גנולײטפיוא יד״
 -ירעד רע זיא ,ףמאק ןיא ,ןשטנעמ םנופ לטימ א זיא לכש רעד ױױ

 ״רעד יד ןוא טיוב לכש רעד •,שינעט׳נעקרעד סנופ לטימ א טינ רעב.
 ןפױגאב וליפא .ןיעגוצ טינראג לױו יז ,ןעױב.טינ ליװ שינעטנעק
 ,שינעטנעק־עד רעלענאיצאדריא רעד וצ םורא יוזא ןעמוק רימ .טינ״
 ךיוא זיא םאװ ,ןענאסגרעב ףיוא ןןײװנא דניצא ךײא זומ ךיא ןוא:
 י־וצ ,טעשזדנאלב־אפ טאה רע רעבא ,געװ םעד טא ףיוא םיורא״
 געװ םעד ןעז טלאװעג דימת,טאה רע לײװ ,טײקיטכיזראפ ןײז בילי
 ,גנונײמ ןײז טױל ,ל:ש רעשיטילאנא רעד .קירוצ ףיוא ךיז רעטניה
 עיצױטניא יד ראנ ןוא םענעבעגעג םנופ ךות ןיא ןײרא טינ טגנױדי
 ״יל ׳ הלאש א רעבא זיא פע .דנאטשנגעג םעד ךרודא טלארטש־
 םעד וצ ןעמוק. רימ ביוא ,הלאש א רעבא זיא סע ,טנײרפ רעב:
 ןעװ רשפא ,םײװ רעװ .עיצעטניא רעד ךרוד טשרע ןכאז יד ןופ ךות
 ףױא קילב ןטסקינײװעניא ןײז טלעטשעגנא טלאװ ,ןאסגרעב ,רע״
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 דניג תמאב זיא רע קװ ,עגר א ןיא ןײזטםואװאב םענעגײא םעד
 •-פיואמוא םעד רעטנוא ןענופעגםיוא ,ןײז ןן>יק ,רע טלאװ ,װיטקא

 .טעטױױםאפ ױ ךאד םארטש ןקיפיול ,ןכעלרעה
 ״עג טעװ: ריא ןוא ,דנײרפ רעביל ,וצ ךיז טרעה ריא רעבא
 ״גרעב :נודנעװנא,ױ טא םעראוף״ינוסאםםױא ןײז ןיא הריתס א ןעניפ
 ״עט. ףיוא גונעג זנוא ךאד טזײװ ״קילב ןטםקינײװעניא״ םנום סנאפ
 ףלא טימ לופ ןעװעג דארג זיא עגר ױ זא ,טזײװאב סע •,טײקיט
 ־שינעטנעקרעד־. ענײר יד זא ,ךיוא ךאד טגאז רע ןוא טעטיװיט
 טאה רע .״וױטקא' טינ ןיב ךיא״ ןעװ ,עת א ןיא ראפ טמוק
 ״יא טלאװעג טאה רע םאװ ,טימרעד י ןעװעג רתוס ךיז
 א ןוא .טײקיטעט ןופ םומינימ א ךיז רעטניה .ןזאלרעי
 -נאגעגוצ טנעאנ יװאי ךאד זיא רע י- טרעיודאב רע טאה - דאש
 ראג רע טאה ףוס םוצ ןוא ןיעל ןופ דוס םענעליוהראם םוצ ןעג

 • .ןײגוצרעיירא טינ ריט יד ךיז ראפ ןסאלשדאם ןײלא
 ־ י״עג טאה םע .ליטש ןעװעג זיא ןטראג ןטעלאיװ ןיא ןואי
 ןוא ןםוקראמ. ףיוא ןעלםײװ עקידנעלקניפ טימ עיםענג ןילײרם טקוק
 סאװ ,ןאמ ןקױנעקנעד ,ןפראש םעד טא טרעדנואװאב ,טרעדנואװאב

 .ליומ ןײז ןום דלאג םאד ךיז טיש םע ןעװ ,קיור יוזא טציז רע
 ■׳לאמאשמ '.טסורב רעד ן־א ןראװעג םעראװ לאמאטימ ריא זיא םע
 טאה סאװי ,קנאדעג א ןופ ןראװעג םעראװ עיםענג ןילײרפ רעד זיא
 ןעמ ןעװ ,עלעקטאלפ ןרעבליז׳ א ױו ,ריא ךרוד ןאטעג לםאצ א
 ־יװ ,םעד ןא. טנאמרעד ךיז טאה ■יז .רעםאװ ןופ סיורא סע טיצ
 ריא .ןבאה הנותח דאנ ןסוקראמ טרעדאפעגפיוא טאה עדױ ׳ד
 רעד זיא םוקראמ יכדרמ זא ,ןראװעג ראלק גנולצולפ רעטציא זיא
 ־טינ ןוא דע .ןאמ ריא ןײז וצ טסאפעג טלאװ סאװ ,רעקיצנײא
 ןעמונעג ןוא ןראװעג טיור קראטש זיא יז .רערעדנא ןיייק
 יםוקדאמ יכדדמ .עלעכיט-ןשאט ןטימ ךיז ןליקפא ןוא ךיז ■ ןשיװ

 :טקרעמאב טינ רעבא סע טאה
 ־ץיפ ךפיה רעד זיא ןײז רענײד רעד וא. ,נאזלא ,ןםײװ רימ -
 ,ןפראװעגפ# טרעװ טםײג ןופ טײקיטעט טדא עדעי .טעטיוױטקא

 .ץנעטםיסקע רעטולאםבא דעד וצ ןעמוקוצ ןענעק ןלאז רימ ידכ
 ןײלא רימ־ ןבײלנ ,טסײג םעד ;פא ןםראװ רימ ןעװ ,טעז רענא
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 רעזנוא ןופ לאװןכ דעד רעיזיא רשפא ןוא ,רעפרעןל רעזנוא טיןבל
 ׳ט׳ינ זפיוב• שאװ׳ ,דעםרעק רעװיםאפ רעד ,תמאב ? שינעמנעקרעד .
 םלײט רע םאװ ,םימרעד ןײז םוצ רעמנעענ _ןיוש זיא ׳מינ טפאש־
 ,ןעשמינ טנאמדעךן ןיוש ךײא יאה ךיא .םיא ןופ םיוא טינ ךיז׳
 ןופ, יטיועװ םעד ףיוא טלעטשעגםא רעטשרע רעד ךיז טאה רע־
 טינ ןוא• טרעװ א יװ ,טםאפעגפיוא םיא טאה רע רעבאו ,רעפרעק •
 ןעװעג . זיא עשטינ םאװ ,םעד יילוצ רשפא .טילאפבא ןא יװ
 םיא יאפ טאהעג ןטרעװ ןופ םעליארפ רעד טאה ,טםילאראמ רעמ,
 םע .שינעטנעקרעד ןופ םעליארפ רעד יװ ,טײטאב ןרעקיטכיװ א
 טפאש פאװ ,רעםרעקי םעד טימ ךיז טאה רע זא ,ראלק רעיא זיא־
 ןבעל ןצנאג ןײז ןגאלשעגמורא ,קידנעוט טינ ןוא קידנפאש טינ.׳.
 ־ניא ןוא ראנ ןיב ךיא״ .טפײג םעד ןטײבדאפ םיא טימ טלאװעג ןיא
 זיא המשנ יד ןוא ןךעפרעק רעםיוא טינראג ןוא ,רעפרעק ןצנאג
 .״רעפרעק ןיא ןפאלשעגנײא זיא םאװ ,סעפע ראפ ןעמאנ א ראנ
 םעד ראפ רעפרעק םעד ןרימאלקארפ וצ טאטשנא רעבא .אי ,,אי
 םעד ןופ קורדסיוא ןקיצנײא םעד םלא ,שינעטנעקרעד.ןופ רעגערט
 ןטדעוו טצאשעגרעביא םיא ךרוד דאנ רע טאה ,ןײז םענײר ןקיבײא

 .טינראג רעמ ןוא־-
 ןלעװ ױזא יװ ׳,.טגערפעג רעירפ טאיד ריא ,דנײרפ רעביל
 ךיז טכארטראפ '? קידנריפאסאליפ טינ טלעװ יד ןענעקרעד רימ-
 - ?רימ ןליװ םאװ ,דעקיזיפאטעמ ״רענײר רעד ליװ םאװ ,רעבא
 ■״כרוד ןיױ ןצנאגניא ןליװ רימ ,עטולאםבא םאד ןענעקרעד ןלױו רימ-
 עײנ ןופ יובוצ, א סע זיא ײז ראפ .ןטולאםבא םעד טימ ןעגנורדעג־;
 טײקרעכיז,רעד ךיוא ןזײװנא ראנ פע ףראד זנוא ראפ ,ןפירגאב
 טינ ןםיא םושב םעדכרוד ןליװ 'רימ רעיא ,שינעטנעקרעד רעד ןופ

 .ןשינעטנעק ערעזנוא וצ יאגוצ יןװיטיזאפ א ךאנ ןעמוקאיםיורא
 דעד ן*א ןעניפעג ךיז זומ טעטילאער רעטצעל רעד וצ ןעמוקוצ פאד
 טמוק ןענעקרעד ןופ םעצארפ רעד ,ןידנײרם עביל ,א .עיצאגעב-
 ךרוד דארג ־אנ ,'טײקיטעט רעיױטיזאפ ,רעוױטקא ןא ךרוד ׳ראפ טינ-
 ךיז טײדפאב רעפרעק רעזנוא םאװ ־,םעדכרוד ,ןעקנעד יט ינ םעד

 . .טפײג ןום״.
 טפייג רעײא יװ *דנײרפ ןײמ ,לאמא טקרעמאב טינ 'טאה ריא



 ״פיוא עת א ,ףױא פלאװ ריא יװ י,פלעטשעגפא גנולצולפ ךיז זבאה-
 ןיא טנכערעגנײדא ךיז טאה זיולב רעד א-טא ?ןנעל וצי טרעהעב
 ״עד .טאה ריא וא , ןרעכיוראפ זנוא טנעק ריא רעיא ,ןראי ערעײאי

 ,שעוױסאפ סעפע ןאטעג רשפא טאה ריא ,טכארטעג טינראג טלאמ-
 ,עיצאגענ ןום קילבנגיוא רעד ןיא שאד .קידנעוט טינ״טשינראג
 .טלעװ רעד ןופ ,דופ ןטצעל שעד ,עטסקיטכיװ סאד ןעעזרעד רימ ןעװי
 ׳־נגיוא רעד טא ןיא;ןיא טםײג רעד;עגר א ףיוא ןלאפעגפא זיא סע
 יד טאהעג טינ־ דעפרעק רעד טאה טעטיװיטקאמוא רעכעלקילב;
 ןדנואװשראפ זיא רע ,סאמסאק םנופ ךיז ןלײטוצפא .טײקכעלגעמ־
 טײקכעלדנע ןא ־יװ ,טלעװ רעד ןופ טײקיצנײא רעד ןיא ןראװעגי
 ■ינוא טריוױטאגענ טנורג ןזיב ךיז טאה םע ? טײקכעלדנעמוא ןא ןיא•
 --.טלעװשטנעמ ,טלעװ ןראװעג זיא רע ןוא ״ךיא״ רעז;

 ךיוה וצ לםינ א טדערעג ןיוש רע טאה ־־ ,טניײופ רעביל
 א נאה ךיא - טכײפ ,טכײפ ןעװעג םיא ןענײז 'ןגיוא ענײז ןוא;
 רע טײג ,תינעת־לעב למהרבא םיא טפור .ןעמ סאװ •,ןשטנעמ׳-
 ־־יטש טגניז רע׳ ןוא רעזײה יד עזאפ טלעװ רעד ףיוא םורא-
 םע .רע טגײװש׳ ךאנרעד ןוא אזא עלעדיל א ךיז וצ יטײהרעל■
 רע .טננענאב לאמא יאה ךיא םאװ ,שטנעמ רעטפלדײא רעד זיא.
 רעד '־ ןופ גנונא עכעלרעדיוש ,עליטש א םעפע ךיז ןיא טגארט
 ךיא ןוא .רעװש וצי טײצ עצנאג יד םיא זיא טולב ןײז ןוא (טלעװ
 אטינ זיא סע זא ,רע טנײמ סאװראפ ,דנײרפ רעביל ,טינ םײװ
 ףיוא םורא אד טכירק טאג דאנ זא ןוא טפיוהרעביא שטנעמ ןײק־

 ־- .״ןרעסאװ יד ףיואי ןוא גרעב י־ע

 ךעלעקשזעטס עזאר ױ טלגנעלשעג ךיז ןיאה ןטראג ןיא ןוא ,
 ״עגרעטנוא׳ זיא סע .דרע רעד ןופ ןעקנאדעג יװ , רעמײב יד ןשיװצ.
 טאה עקלשזאם רענעזאלראםי א .ןיא טײװ טינ אד ןוא .ןוז יד ןעגנאג-
 סאוו ,לרעסאװ ןיד א טצירפשעגסיורא רענײטש עפוק א רעטנוא ןופ
 ןילײדפ .טײקליטש רעזאר רעד ןיא טלרעפעג ךעלעמאפ ךיז טאה
 יוצ ליפעג ןקידװעמעש ריא ןופ ןעמונעצ ףיט ןסעזעג זיא עיסענג,
 ״טדערעג טינ ןוא ,םיא ףױאי טקוקעג טינ, טאה יז ןוא ןסוקראמ

 >עג טינ ןטראג ןיא זיא רענײק ןוא .ןענײװעצ ךיז יז טעװ רעמאט>
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 גנאה רע ,קנאב ןפײא ןיילקענםױנוצ ךיז זצאה סוקראוכ יכדרס .ןעװ
 .גנאגרעטנואףוז םעד ןןיוא ןגיוא עםאנ טימ מקוקעג

 -שמנעמ. רעד״,שטנעמ<׳רעטנוא ךעד :רע זיא םאד טא ןוא —־ -
 סאױ ןוא ,טלעװי רעד ןופ םיורא טינ םיא טעז ןעמ םאװ ,מלעװ

 .םיא ןופ פיורא טינ ןעמ טעז טלעװ יד

 -סח יצ יוזא ךעלקירעזײה ןוא ליטש ןביוהעגנא. טאה רע ןוא
 :שירפס עטלא ןופ ד־ל עטלא ןא םעפע ןריטישט

 ;סינ םיא טעז ןעמ ןוא ךאנ םיא טקוק ןעמ
 .ךײליג :זיא ןעמאנ ןײז

 ♦,מינ םיא .טרעהדעד ןעמ ןוא םיא ךאנ טכראה ןעמ
 .ןײפ :'זיא ןעמאנ ןײז

 ז ןעמענמורא טינ םיא ןאק ןעמ ןוא םיא ךאנ ךיז טיצ ןעמ
 .ןײלק :זיא ןעמאנ ץײז

 ״רעבירט טינ זיא ןטנוא ןײז ןוא רעדאלק טינ זיא ןביוא ןײז
 - קידנלעװקןץענערג א ןא:

 *,ןפורנא טינ םיא ןאק ןעמ
 .ןײז טינ םעד ןיא קירוצ טכײרגרעד רע

 ״טלאטשעג א ןא טלאטשעג טסײה םע ם$װ ,םע זיא םאד
 .דליב א ץא דליב םאד טסײה סע םאװ ןוא

 ,םינפ ןײז טינ ןעמ טעז ,קידנעמוק ןגעקטנא פיא
 .טײז עטײװצ ןײז טינ ןעמ טעז קידנעײגכאנ ןוא

 ־טי־-עהרעד רע טאה דלאב ראנ ,ןראװעג ןגיװשטנא ױא םוקראמ
 •־רעד ןוא טקוקעימוא ךיז טאה רע ,עיםענג ןילײרם יד ךיז ןבעל
 ,םאק שעד ןזאלעגפארא ןטלאהעג טאה יז י ,עקידנענײװ א ריא ןעז

 '־יד ט׳ימ טקוצעגפיוא םיוק־־םיוק; ןוא ןגיוא יד ײבי עלעכיט םאד
 ךיז טדאצ ךעלױרג ןוא ןראװעג טרעדנואװראפ רע זיא .ןעלסקא

 י :ריא וצ ןגיובעגוצ
 ךײא ראם אדי באה ךיא םאװ ,קירעױלט יוזא ןעד סע ױא

 ?אה ,טנעײלעגראפ

 ״עגפארא טכירעגמוא דאג רעבא • ךיז טאה עיםענג ןילײרפ
 ךרודא ןוא. טנײװעג קדאטש טאה יז ,טםורב ןםיוא םיא וצ ןגיוב
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 פיטש ריא יװ ,מרעהעג- ראלק סוקראמ מאה ןײװעג ןרעטיב םעד
 :ןטעבעג ,ןטעבעג ןיז טאה

 — — יכדרמ.,רעמ טינ ןאק׳כ .-..ייל ךײא באה.ךיא ׳ יכדרמ —
 ,ןײרא ׳רעגניפ־־ץיםש יד ןיא זיב טיור ןראװעג סיואכרוד זיא רע
 טםואװעג טינ טאה רע ןוא ^עקאט דניק א _יװ ,ןצנאגניא ךיז ןראלראפ

 ׳״ןדעפטנע אד ךראד ןעמ סאװ ,טײהרעטלמוטעצ

 .ןעמוקעג טינ טלאמעד ךאד םע זיא ךודיש א וצ
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 ןפאה רע ׳|ל:>אב ןפײא ןײלקעגםױנוצ ךד טאה סוקראמ יכדרמ .ןעװ
 .גנאגרעמנוא־־ןוז םעד ךיוא ןגיוא עסאנ מימ טקוקעג

 -עמנעמ,*■עד ,שטנעמ״רעטנוא ךעד :רע ױא םאד טא ןוא -י -
 סאװ ןוא ,טלעװי רעד ןום םיורא טינ םיא טעז ןעמ סאװ ,מלעװ

 .םיא ןופ םיורא טינ ןעמ טעז טלעװ יד

 -ער וצ יוזא ךעלקױעזײה ןוא ליטש ןביוהעינא. טאיד רע ןוא
 :שידפס עטלא ןופ ד־ל עטלא ןא סעפע ןריטישט

 ן טינ םיא טעז ןעמ ןוא ךאב םיא טקוק ןעמ
 .ךײלג :זיא ןעמאנ ןײז

 ♦,טינ םיא .טרעהרעד ןעמ ןוא םיא ךאנ טכראה ןעמ
 .ןײפ :זיא ןעמאנ ןײז

 ד ןעמענמורא טינ םיא ןאקי ןעמ ןוא םיא ךאנ ךיז טיצ ןעמ
 .ץײלק :זיא ןעמאנ ןײז

 .רעבירט טינ זיא ןטנוא ןײז ןוא רעראלק טינ זיא ןביוא ןײז
 - קידנלעװקןץענערג א ןא

 ;ןפודנא טינ םיא ןאק ןעמ
 .ןײז טינ םעד ןיא קירוצ טכײרגרעד רע

 ״טלאטשעג א ןא טלאטשעג טסײה סע סאװ ,םע זיא סאד
 .דליב א ץא דליב םאד טסײה סע םאװ ןוא

 ,םינפ ןײז טינ ןעמ טעז ,קידנעמוק ןגעקטנא פיא
 .טײז עטײװצ ןײז טינ ןעמ טעז קידנעײגבאנ ןוא

 טיעהרעד רע טאה דלאב רןאנ ,ןראװעג ןגיוושטנא זיא םוקראמ
 ־*רעד ןוא טקוקעגמוא ךיז טאה רע ,עיםענג ןילײרם יד ךיז ןבעל
 ,פאק םעד ןואלעגפא־א ןטלאהעג טאה יז ,עקידנענײװ א ריא ןעז
 ־יד טימ טקוצעגפױא םיוק־־םיוקי ןוא ןגיוא יד ײני עלעכיט םאד
 ךיז טךאצ ךעליורג ןוא ןראװעג טרעדנואװראפ רע זיא .ןעלסקא

 י :ריא וצ ןגיובעגוצ
 ךייא ראם אדי באה ךיא םאװ ,קירעיולט יוזא ןעד סע זיא -׳

 ?אה ,טנעײלעגראפ
 *עגפארא טכירעגמוא ראג רעבא • ךיז טאה עיםענג ןילײרפ
 ךרודא ןוא. טנײװעג קראטש טאה יז ,טפורב ןםיוא פיא וצ ןגיונ
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 פיטש דא יװ ,מרעהעג דאלק סוקראמ םאה ןײװעג ןרעמיב םעד
 :ןמעבעג ,ןטעבעג ןיז טאה

 -יכדרמי,רעמ טינ ןאקיכ .סיל ךײא יאה ךיא ,יכדרמ -
 ,ןײרא רעגעם״ץיםש יד ןיא זיב טױר ןראװעג םױאכרוד זיא רע
 טסואװעג טינ טאה רע ןוא ^עקאט דניק א יװ ,ןצנאיניא ךיז ןראלראפ

 .ןדעםטנע אד ףדאד ןעמ סאװ ,טײהרעטלמוטעצ

 .ןעמוקעג טינ טלאמעד ךאד םע זיא ךודיש א וצ
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 ♦♦♦טפ*$שלעזעג יד

 ,ףראש ןאטעג טינש א לצילנ רעדאד־־לעג' א טאה טנװאניא(
 סעלבדאם טכדעגמוא ,רעגריב יד .למיה ןדעביא ,טנעמיד א טימ יװ
 ״ראם ןוא רעביטש יד ןיא ןםאלעינײדא ןעײרשעג טימ ןענײז ,עטעד

 .*ר .(?סנךאל,ןא רעגריב א זיא םאװ> .סנדאל ױ לי־םדוק טקאה
 ,רענײז , טײלק ןיא רעבאה לקעז םײנ ןםעזעג זיא סאװ ,עדױ
 ״*רעדנואװ ןוא זײװכעלסינ דאנ ,הבחרהנ טעכושטענםיוא ,ךיז טאה

 "׳1.ןגױא ענעםא ,עראטש טימ׳- טלמעדדעגנײא קירוצ ךעל
 .טצילבעג טאה סע *

 ,למיה ןרעביא טעשזדנאלבעג ןבאה ןרעײפ עגנאל ענראפפאפ ױ
 ןיאה טײקליטש רעד יןיא ןוא זאלג ןעיולנ ,ןטלאק א רעטנוא יװ
 .קמענפױא.ןענעק ןגיוא יד ראנ פאװ ,ןעײרשעג יװ ,ןעזעגםיוא ײז

 קע רעד גרענ יד רעטניה ןופ טםעלשעגםױרא ךיז טאה סע
 ,עראמכ ױ ,ןכארקעג רעװש זיא יז .רענעסירעצ א עראמכ א ןופ
 ״עג םײה טאה,יז ןוא ,יורג ןוא קידנעילט ,םיורא גרענ יד ןופ
 עצךאװש ךאנ למיה ןפיוא'קידנעלקײק סיורא טאטש ןרעניא טמעטע

 .קינײװעניא ךיז ןופ ןלױנק
 ״אטשעג ןענײז טאטש ןופ םמערוט עכיוה ־ױ ןוא םימלצ יד

 .טײקליטש רעלעקנוט רעד ןיא טרעוױלגדאם ןעב
 .טראװעג טאה ןעמ

 טיולנעגפיוא טאה׳ס ולמיה םעד ןטלאפשעגפיוא טאה ץילנ א
 ןוא .טלעװ רעדנא ןא ןום. טײקילײה יך עגר א ךיוא ןוא גנולצולפ
 ימ־ ױו ,ײרעלאנקךעדױװא טימ רענוד א ןכארבעגםיורא טאה לאמאטימ
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 קױנפע־ט טינ ןלאפענםארא ןוא טדעטנאלפדאם ץעגרע ־ץז טלאוז
 .לצ ן*א

 ,רעטסנים-קאטש
 .פאק א׳ ןעמואװשענםיורא זיא םעראמכ ױ ןשיװצ למיה ןיא
 ײןי ןשיװצ םעיװ עדנאלב ענעםאלשעגוצ מימ טגיװעג ךיז טאה י7
 ףיוא ןקלאװ ןײא ןופ ךיז טשטילגעגםארא ליטש ,ליטש ,סעראמכי
 טאה ,רעטעקאנ ןוא דעסיורג רעד ,ןבראש רעד ןוא ,ןרעדנא םעד

 .ןצילב ױ ןופ טנײשענםא טלאק
 ץא טימ ןםאלענםארא זיא רעניד רעקשטיטלא סראמקאד םעד
 ױ ןנאמוצ ןעמונעג קילײא ןוא קינאג ןום רענלאק ךטלעטשעגםױא
 םיא לאז ןעמ ,קינײװעניא בוטש םוצ ןעירשעג זײב טאה רע ;סנדאלי

 .ןפלעה-וצ ןעז* ןטראד סעפע
 ,למיה ןופםנםא־ט עיארג ,עטלײצעג טצירםשעגםיורא ןבאה סע_
 ־־עד ענעכעלב ױ רעביא ,רענעפ טימ יװ ,קיכליה ןאטעג םאלק א
 רענוד א ןסױעגםא ךיז ט>אה לאמאטימ ןוא .טרעהעגםיוא ןוא רעכ
 ןשיװצ טדעקעגרעביא ךיז טאה םאק־ױשורוב רעד .טנעאנ ראג ןום־
 טעכױלםענםאדא טאה םע .ןראװעג ןלאפראפ זיא ןוא סעראמכ ידי
 -עצ םע טאה טניװ רעד ,•רעםאװ תועידי עצנאג ןיא ןגער רעד
 ןכעלב־־עסאװ עקנאלב ױ ןפראװעג ןוא ןביוהעג טאה רע ,ןגארט

 ' .דעמיוב עטלדוקעצ יד רעביא ,ןםאג ױ רעביא
 .טנערבעג טינ טאה ערטקעלע ןײק

 -וקעננעמאזױצ ךיז זיא סע ואװ ,רעמיצ־םע ןיא ראטקאד םײב
 -קנוט רעד ןופ ׳.טכיל ןדנוצעינא ןעמ טאה ,טםאשלעזעג ענעגײא ןעמי

 רעד .רעמינם עטרענאמענםא יד ןעזענסיורא םיוק ךיז ןיאה שינעל
 ־עננײרא ןגעלעג בלאה זיא ,סופ א גףיוא םופ א טגײלראפ ,.ר רבח
 סוקראמ יכדרמ .עלעקלױל ןײז ןופ טרעכיורעג •ןוא ןאװױ ןיא טקוד
 ןטלאהעג טאה רע ,טרעטאמענםא ןוא ךײלב שיט םײב ןסעזעג זיא
 ,טנעװ יד ףיוא ךיז יװא טקוקעג ןוא טנאה ץיא עלעקעטש סאד
 עשימ טאה ישיט טײז רעדנא םײב .זאנ ץיםש ןםױא ,ןקלאב יםיוא־'
 ןוא י ךעלעקרור ױ ןיא ןזאלבעגנײרא טאה רע .ןסאריםאפ טלקיװעג
 -ײרפ יך ץא .םאריםאפ ןקיטראפ ןדעי ײב ןאטראפ ךיז טלקאשעגוצ
 ץכעוטגא ריא ןיא ןםעזעג זיא יז ,ןעװעג ךיוא זיא עיםענג ןיל

227 



 עםעננ ץדײרפ) עק־עשזאפע רעד ײב עלעקניוו ןלעקנוט פניא טדאד
 ״נײ־1א טנווא ןצנאג םעד טאה יז ןוא .(ןרעכיב טאהעג ביל טאה
 רעמיצ ןיא ןעװעג ךאנ זיא. סע .ןײרא לומ ןיא ןיכדרמ טקוקעג

 ״ײא ךאנ ןוא טרעיורטעג ךיוא טנײה םעפע טאה סאװ ,עקשטעינאס
 ״יראם-רעב-אג ןופ דעציזראם רעקיצײלפ־״טײרב ,רעקיםקואװ א רעג
 טראפשעגנא יוזא קידנציז ,טכאנ יד ןגיװשעגפא טאה םאװ ,ןײא

 .עבמעג םוצ רעגניפ ןטימ
 עועמאיעג ןילא ן:ער רעד טאה רעטסנעם רעד ןיא ןםיורד

 .רעביטש יד רעביא טנעה עגנאל עםאנ טימ קידנפאט
 רצ טײצ ןום דאנ טגעלם .ר רכח׳רעד .ןגיװשעג טא.ד ןעמ
 ^ךיז וצ םעפע קידנעלמרומ זאנ רעד טימ ןאט עקשראפ א טײצ
 •ףיוא םיא ןעמוק סע ןעװ ,רעקידנפאלש א לאמוצ טוט סע יװ

 .תומולה עטכעלש
 ?אה ,ןגער א -

 .אי -
 .ןגיװשעג רעדיװ טאה ןעמ ןוא

 ןא ,עליטש א עקשטאנעיל ןעמוקעגנײרא זיא רדח ןטײװצ ןופ.
 ״ןעגנאיעגכאנ דיא זיא ראטקאד דעטלא רעד ןוא ,ענעקאדשעגרעביא

 .ןײרא לרעיוא ןיא סעפע ריא טמיורעג ןוא ,ךיז ןגיובעגרעביא
 •טימ טדערעג טינ ראטקאד רעד ןיוש טאה לאפ םענעי ךאנ
 טדערעג רעדא ,טעקשושעגרעביא ךאנ ךיז ןיאה ײז ,ךיעז ריא

 .קנואװ ןםױא
 טײז א ןופ ןעקשטאנעיל ףיוא ץאטעג קוק א טאה עשימ
 ״יםאפ ענײז רעטײװ טלקיװעג ,טקרעמאב טינראג טלאװ רע יװ ןוא
 טגעלם לאפ םענעי ךאנ .ןםעגראם ךיז טאה ראטקאד רעד .ןםאר
 רע ײאנ ,ןסעגראם קידנעײטש טײצ וצ טײצ ןום ראטקאד רעד ךיז
 ׳־ענוצ רע זיא ךיג'וצ לםינ א ןיוש ןוא טנאמרעד ףכית ךיז טאה
 ךיז טאה עקשטאנעיל .ריװאלק םײב טכיל א ןדנוצעננא ןוא ןעגנאג
 ״גנאל ןיא ךעמיצ םוצ ןקור ןטימ טצעזעגקעװא קמי ׳קמר טלאמעד
 ןגארטעגוצ,ריא טאה רע .ריװאלק ןופ לקעד סאד טנפעעגפיוא םאז
 טאה יז ןוא ,םע יז טנײמ י,ד ביוא ׳יד ףיוא ןזיװעגנא ןוא ןטאנ

 ?פאק ןטימ טלקאשעגוצ
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 .אי —

 ײז ןום ןטלאפש יד ןשיװצ טדעקאלםעגנײ*־,א טאה ץ־ילב א
 רעטסנעפ ױ וצ טעװעריקעגםיוא ךױ טאה רעצױדאם רעד ,ןר^ל־
 טאה םענײק יעיא ,ערערנא ן:אז םאװ ,ןאטעג קוק א כעדנאנ ןוא
 .קיור ןצין.ןניליעג יוזא קירוצ רע זיא .מרעמיקענ טינ סעפע סע־
 ״פיורא .ד רבח רעד מאה - ן?אה ,קיטעמוא זיא םע ־־

 .ליומ ןום ךיור םעד ןזאלעג

 עיצודאװער־ רעלאיצאם ןום ןטײצ ױ ןיא וליםא ,אי ,אי —
 ןיא טקאהענםא טאה ראטקאד רעד ראנ — זרבח ,קיטעמוא ליא־
 ןםיוא םעםע ריא ן:אז ןעקשטאנעיל וצ ךיז ןגיונעתעביא ןוא ןטימ

 .רעיוא'
 ,עלעקלױל' רעד ןוס ךיור םעד ןגיװעג טאה .ר רבח רער
 ןופ יװ ץלא טאה רע ןוא ,ןליונק ךיז םורא ןזאלעגסױרא
 יד ןעמונעיסיונוצ טאה רע .זאנ רעד טימ טעקשראפעג למערד

 <עג ,ױוא טורעג ןוא טכיל ןום סאלם ןםיוא ןגיוא עטלמערעגמורא
 םנופ עלעשיק ןםי־א ט־אפשע:נא קױנגיל ,רעגײטש ןײז ףיוא טור

 .ןאװױ
 .ט:אוע:םא קילײא םעפע טאה לאיפײם רעד

 םוקראמ זא ,טםאכענ טשרע ךיז טאה ראטקאד רעד ןוא
 טעװעריקעגםיוא. ךיז טאה רע ,רעטיצ ןיא ךיוא אד ךיז טניפענ

 :קידנעגניזוצ ןוא םאק ןטימ קױנעלקאשוצ

 •.♦.זלטב רבוע ,תועמשמ ,ןױש טםיב ,לטאמ ,לטאמ —
 ,סוקראמ יכדדמ . ,םיא וצ ןאטעג רעק א ךיז טאה רע
 ןביליעג רעױם םאװ טײק:ור רענעגײא רעד טימ ןוא לוטש יפיוא־
 רע .םעצײלפ ענעגױבעגרעייא םראטקאד םעד ףיוא טקוקראפ יוזא־
 רעד .ןרעפטנע םעד ףיוא ףראד ןעמ םאװ ,טםואװעג טינ טאה
 יעיולב םעד טימ ןסוקראמ ןטםאמעגםא לײװרעד רעיא טאה .ר רבח
 ךיז טלאװעג ,טכארטדאם םעםע ךיז טאה ,ןגיוא ױ ןום זייא
 ״עגםיוא רע טאה יףאלש ןום יװ ,,ךאנ־־עד ןוא סעפע ןענאמרעד

 :רעגנים א םיא וצ ןגיוצ.
 ?זיא םאװ ״קױיפאטעמ״ רעײא ןוא -ז



 ״עגי ךעלײרג ךיז טאה רע ץ,א ,טקוקעג מאה םוקראמ יכדרמ
 ןױש קװעג ׳ךד מכאד ,״קיזיפאטעמ״ ןײז םיא זיא םע ץא ,טליופ
 ״ײז טריםענרעבירא, רע טאה ,ריא ץועװ ןדײר לאז רע ,ראלק וצ
 א םיא ײנ טגערםעג טל$װ רע ױו ,ןעשימ ףיוא ןגיוא ענײלק ענ
 ..םיא וצ טלכײמשעג ,ןםאריפאפ יד טלקיװעג טאך .עשימ ןוא ־- טאר

 .טינראג . —
 ...?ךאד ,ךאד רעבא -׳

 ■׳״סיורא גנולצולפ טאה — ,עיצאגענ ןופ עיפאפאליפ ױ זיא סע
 ןטךאד ץעגרע, ריא זיא םע ןוא עיםענג ןילײרם לקניװ ןופ ןסאשעג

 .ןײרא םינם ןיא טולב ס#ד ןעמוקעג אמתםמ רעטסניפ רעד ןיא

 םוצ טנאה; ױ. טגײלעגוצ .ך, רבח רעד טאהי - ?ױו -ך
 .רעיוא

 -־יירפ דעד טאטשנא ןוא ןגױבעגרעביא ךיז טאה םוקראמ יכדרמ
 :טרעפטנעעג ןיוש רע טאה .עיםענג ןיל

 רימ .שינעטנעקדעד ןופ טקא ןא יװ ,עיצאגענ .עיצאגענ —
 י׳יזאפ ^ ךרוד טינ טלעװ יד טנעקרעד שטנעמ רעד זא ,ןענײמ

 ךארג * ןעקנעד טינ םעד ךרוד ראנ ,ןעקנעד.ןופ םעצדארפ ןוױט
 דימ םאװ ,רעפרעק ןופ טלײטעגכא זיא טםײג רעד ןעװ ,טל>אמעד

 .עיצאגענ :ןא פע ןםור

 ...מה ־^

 ^ןראד טלעװ רעד ןופ ליפעג םעד טא ףיוא זא. ,ןביולג רימ
 *עמערא יד ביל ןבאה רימ ,#י •.טםאשלעזעג יד ןעיובפיוא ךיז
 רעביא ןעײנ סאװ ,יד , ןבעג םוצ םאװ טינראג ןבאה םאװ ,טײל.

 ►.סעצײלפ יד ףיוא םעבראט יד טימ רעזײה יד
 — .ןאמעדא ןא ןופ המשנ יד ךײא ןיא טציז םע לײװ —1

 .ר רבה רעד טנאזעגנײרא זײב טאה

 ״עג טבעלאב לז*מא טימ זיא םוקראמ יכדרמ ,אי ,^י
 ■3 טקרעמ,אב ־ךיוא םע, דיא טאה ..אי .יוזא ךיוא ןײמ ךיא ץ־׳ ןראװ

 ?תמאב
 ישטנעמרעטנוא ןאי ןופ המשנ יד עקאט ךיא ב^ה ?תמאב —

 ,ןגיװשעג טאה .ר רבח רעד
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 ןוא ץילינ,דעניד א ןםינשעגנײרא ךיז טאה ןיאל ױ (ךרודא ןוא
 ץעתע אד.זנא ןזאלעגפארא ךיז םיא ךאנ ךײלג מאה רענוד. א

 'י . ״ י .מײװ טינ
 םעד טדאשעגפױנוצ טאה רע ,ןביוהעגםדא ךיז טאה עשימ

 :קױנעלכײמש זגגאזעג ןוא שימ ןום קאבאפ

 יאה׳כ .מײלעמעדא,יד ןיא מײקנײש א אד המאב זיא סע —
 *ןיוא עבראפ א. טימ דעלטעב ןמלא ןא רימ א ײב ןעזעג ןמלמונא

 .וניבא; שהרנא רעתמא ןא - םעצײלם ױ
 ןעננאגעג מינ ךאד זיא ,דנײרפ ןײמ .װיבא םהרבא רע:$ -
 -עגדעניא םיא טאה י- ןמלעצעג ױ רעניא ראנ ,רעזײה ױ רעניא

 .ראטקאד דעד ןסיר
 קױנעלנײטש ןנױהעגפױא ןעפאם ריא ףיוא מאה עקשטאנעיל
 קנואװ א מימ ןוא מרעפטנעעגפא ךעלקילג ריא מאה רע ,םאק םעד
 .ןליםש םוצ, מײרג מינ זיא ין ביוא ,םנײאראם ןיוש טגערםעג אזא

 •־־־ יאדװא
 - י— •- .טיומ סעזא

 ־מלאװ סע יװ ,עלעקניװ ןדימ םנופ םיודא זיא עקשמעינאס
 ײז ױא ריװאלק םײנ *ת .ןרעה םוצ שינעלקנומ ױ טדאשעג ריא
 ■יז ןוא ,לרעפש א יװ ,עקנ;יורג א ןוא ענעמונאב א ןענאטשעג
 •יד ןיוש ןיאה ןסױרד .ךיוא ןגיוא ױ מימ מכראהעגוצ ךיז טאה
 ־ךעלײרפ מלזירעג מאה סע ;םעילאם עמײרב ןיא מצײלםעג ןרעפאװ
 ־מימ ןוא עױאלעמ מימ פ#ךא רעכעד יד ןופ ןוא טנעיװ ױ ןום

 .רעםאװ םנפארט
 ^עג ..ןוא מראםשעגנא .ר רבח רעד ןגעלעג זיא פע ןוא
 ױא ,יז ?ןבדאמשעג גנירג יוזא ,עזא ,יז זיא םאװראם :טכארמ

 ,מכיל רעד ןיא ןיהא עלעפיש ךײװ א ףיוא יװ ,ןעמואװשעגרעבירא
 -לא ױ ,טלכײמשעג דלימ ןוא װ;אנ יוזא יז מאה סאװראפ ןוא
 טימ םנמײװ רעד ןיא ןיעלי פאד ךיז מקידנע ןעד יצ ?עקשמימ

 ־?עױאדעם א
 אמתםמ ןיוש מעװ דע זא. ,.ר רבח רעד מכארמעג מאה סע ןואי
 ן־יא .עםאק; א מימ ןעמךך ןעמ מעװ םיא וצ ,שרעדנא ןבראמש
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 ,תועמשמ ,ןזאלי טינ ךיז טעװ רע לײװ ,עסאק רעטסארראפ א טימ
 ...טינ םױדצ עדײנ ,ןעמוקנאן טינ סע טעװ ננירג יוזא ןוא

 םעד טימ קירוצ ץוא ליד ןפיוא טסארפ ןגיפשעגפיוא טאה רע
 טאה רע .ןאוױד ןיאי ןראװעג ןעקנוזראפ ןגיוא ױ רעביא לטיה

 .זאנ דעד טימ טעקשדאפעג
 ןרעװש ןפירא טעלישז ןטעליפשעגפיוא ןא טימ ראטקאד רעד
 -עג ךעלעגייא עסאנ ,ענײלק יד טימ ןוא טלקאשעצ ךיז טאה ךיוב
 ןוא ,טרעה רענעי יװא יװ ,רעדנוזאב ןכעלטיא ףיוא ןקילב ןפראװ

 טימ עטרירעג טציז ןעמ סאװ ,ראבקנאד ךעלײרג ןעװעג זיא רע
 .״טקנאצ״ ןעמ ןוא פעק ענעזאלעגפארא

 ןוא -• ןאטעג טכארט א עקאט רע טאה טדאװ סאד טא
 .״טקנאצ״ ןעמ

 רעד-ןײלא ןעװעג ךאד זיא ןעמעלא ן1פ רעמ טרעטסײגאב רעיא
 רעד ןיא ןאטעג ײרשעג א ליפש ןטימניא טאה רע ,ראטקאד

 :ןאוװד רעד ןענאטשעג זיא׳ס ואװ ,גנוטכיר
 ...סאװ טא ...זןסאג יד ףיוא קיזומ זנוא טיג ...זקיזומ -

 ...טינ רעױפ ...טכאמ יד ןבעגפא ךײא רימ ןלעװ טלאמעד
 זא ,ראטקאד םעד ץרעפטנעפא םיא ןעמ ילאז יוזא, ױו ראנ.

 ןסיוא ןעקשטאנעיל טעקשוש ןרא ןגיויעגרעביא רעדיװ ןיוש טײטש רע
 רעד ןיא ,ךיז טכאד ,םע טאה ןעמ ,.ןגיװשעג 'ןכאה עלא .לרעיוא

 ,עשימ ןייוהעגפױא טכירעגמוא ךיז טאה פע .טראטעג טינ עגר
 רע ןוא ,סקיטכיװ ךעלײרג סעפע ןסאלשאב גנולצולפ טלאװ רע יװ

 :טײז א ןא ראטקאד םעד ןפורעגפא טאה

 ?רע זיא ואװ ןוא -
 ?רעװ '-׳
 ?רע -

 ׳*עג ךיז טאה ■— ,טינ סײװ׳כ ...?לאמא טימ סעפע פאװ -
 -וצ רלאבטאה רע ראנ ,ןכאמפיורא םיא ןום ראטקאד רעד טלאװ

 :טײהרעטגערעגפױא ןבעגעג
 לאטש ןיא ,רע טגיל ץעגרע לאטש ןיא -

 טימ טײרדעגפיוא שױעגנױליואװ םיא ןופ ךיז טאה עשימ



 ןעמונעג ןױזע ךיז ו טאה ״אמקאד דעד ןיא .ןפיל ױ ףױא ףײם א
 .לאיםײם שדצ קױוצ ױזא טײהרעכיג

 ט$ה סאװ ,ךאז ענדאמ א רעדיװ מרישאפ טאה אד ראנ
 טינ ,ךעלטנגײא ,זיא פע םגה ,טלסײרטעגםױא קינײװעניא ןעטעלא

 .טנורג ןײןנ םעד ראם ןעװעג
 ׳דמעקארשעגרעייא א ןענאטשענםיוא זיא םוקדאמ יכדרם
 ױ םיא ןופ טרעהעגסױרא טאה ןעמ םאדו םױק ,ךײלב״ךײלב ןוא

 :ךעלטיױ טגאזעג טאה רע רעיא ,עמיטש־
 געט ױןילעװ ךיא זא ,ענײמ מנײרם ,םיוא מזײװ סע -י
 סאד ,ןקארשרעד ךיז כאה ךיא םאװ ,רימ טקױלושמנא .ןגראטש

 טאה - ,טעז ־עיא .טכירעגמוא ךױא רימ ראם ןעמוקעגראם ױא
 ״עד ןבאה ■רימ ןוא - עיסענג ןילײדם רעד וצ מדנעװעג ךיז דע
 מינ ןיוש . םע ךיא לעװ רשפא ,ןאטעג טכארמ א מלאמ

 ...זןםראראב
 מוה םעד קמונעגפארא ןוא ךיג ףיוא ןעגנאיעגוצ ױא רע ןוא
 ״סױרא םײג קידנעײטש ןױש ,ךאנרעד ןוא ריט ןופ רעננעה םײנ־
 ךאנ ןענײז סאװ ,קמעלא וצ טעװעריקעגםיוא ךיז רע מאה ,גנאג
 ממוק סע םאװ ,ןענאטש־אפ מװ מינ ןטל״אװ ײז יװ ,ןסעזעג ץלא

 .ראם
 ...טקזורמואאב רעטציא ךײא יאה ךיא םאװ ,להומ מײז -
 ףיט ךיז מאה רע ןוא ...לחומ מײז .זענײמ מנײרם ,לחומ מײז
 *הליחמ ןימ א טײטאב טאה,םע סאװ ,רעםרעק ןבלאה ןזיב טגײנראם

 .טײז ןײז ןופ ןמעב
 ןזאלעגםױרא טאה יז .ןענאמשעגםיוא ױא עיסענג ןילײרם ױ
 ״יצײלםטײ־ב רעד .מינ רעמ רעבא: ,ןוה א יװ ,ײרשעג א םיא וצ
 מנעה ענײזי ףיוא םאכ א ןבעגעג אד ריא טאה רעציוראם רעק

 .ןאװױ םוצ עקױעשעה א ןיוש ןגארטעגוצ ריא מאה ןעמ ןוא
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 ע ד ױ ׳ר

 זמטנאקריפ א ןגזעלעג זיא עלעפעג ןלאמש ןום קורב ןפױא
 ןדאל יד ןענײז םוטעמוא .רעטפנעפ א ןופ טכיל ערעטיש לטעלב

 .ןגאלשראפ ןעװעג
 םעד ןךרודא טזיױפשעג טכאנ רעד ןיא טעפש טאה עשימ[
 טירטי י יד ןםורעגםא ךקװש ןיז ןבזאה םע .םײהא י עלעסעג ןטױט
 עיאפש דער ןופ ןזײא םעד טימ טײקליטש רעד ןיא קידנעלצנערבוצ
 :טלעטשעגםא ןיז רע טאה לרעטסנעם םײב .קורב ןרעביא רענײז
 -־טגא טנאװ ןפיוא .נוטש עקיטנאקריפ ,עיורג ,עטעקאנ א

 םעד ףיוא ךעלעמילב טימ רעגײז רעטלא ןא ןעגנאהעג זיא ןגעק
 א ,קגנאגעגמורא ם*א ףױא זיא רעזײװ רעםױרג ןײא .טאלברעםיצ
 ךלעװא ןוא ־־ גנורםש א ,ןעגנ^געגקעװא ןוא ןיז ן$טעג קור

 .ןעגנאגעג
 ױ ןענאטשעג זיאי ,טנאװ םוצ ןגאלשעגוצ ױו ■,רעגײז •ןרעטנוא
 ״יװ ענעזאלעגםא־',א טימ ןענאטשעג זיא רע .ןפאלשעג ןוא עדױ

 ־־מאפ םנופ טארדי, רעגנאל ׳רעד ןוא ,לברא ןא ןיא. לברא ןא ,סע
 -עצ ןײז רעטניה טגעװאב ימ םיורג טימ ןיז טאה ,לקידעפ

 .לטיה יןטלטאפ
 -יצ ןצנאג םעד .קװעג טינ בוטש ןיא ןענײז ןעלקנעב ןײק
 -עצ רעטלא ןא טימ טקעדעגרעביא שיט א ןעמונראם טאד רעמ
 י־עמילב ענעגײא יד טימ טלאמאב לאמא ןעװעג זיא םאװ ,עטאר
 י־ארבעגםא] ןלאמש א ןיא שיט ןפיוא .טאלברעפיצ רעד סאװ ,ךעל

 דעראך׳רעגנאל א .גנירעה ,א ןגיוצעגםיוא ןגעלעג זיא רעלעט םענעכ
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 :א ץא טקעטשעננײרא לטגיל א טנערבעג טאה ײירעד .ננױעה
 קינתבש

 -רעטפנעפ פנופ ןגיוא ױ טםאכעגוצ ךיג יףױא טאה עשימ
 .ןאטענ גנאב סעםע םיא טאה סע
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 ♦ ♦.םנײז ךױא מוט יכדרפ ןוא ךאז ןײז טוט עשימ

 א ךרוד רשח זפימ ןאהעג קוק א מאה טכיזעג ךײלנ ןײא ראנ
 ״עג זיא.. קינאג א ףיוא ןוא .מקרעמאב 'סע מאה עמ .רעטפנעם^
 ״יורב א .טלכײמשעג ןוא רעגריבנײלק רעמעראמעגפױא רעד ןםעז
 זיא ןוא וצבארא מגאיעגקעויא טאה ,עכאפאפ א ןיא ,רעטײר רענ;
 ־־ניהא ןופ ביוטש םניא ,ןױש םעטא ןײא ןיא ,ןרזאװעג ןלאפךאם

 .טאטש ןרעמ-
 רערענאיצולאװער רעד ןיא ןביוהעגנא םעפע ,ךין טאה סע

 .טאדפשי
 ,ךעלצלעה ערעײז ןיא ןגיל םאװ ,םירעװ״רעםאװ יד ןאראפ
 ״עה עגנאל יד־םיוךא לאמוצ ןקעטש ײז ,ןכײט ױ ןופ טנורג ןפיוא־
 הנים א •ײנ רענא ,ןכראה ןוא ,ןעעז ןוא רעביטש יד ןופ ךעלער.

 .םײלש ןיא .ךעלצלעה עטלאק ראנ ײו ןופ ןגיל ןבײלב.

 נקערש ןיא עםאמ יד ,עפאמ יד
 יז רעבא ,ןאקראפ א רעטניהא ןום ,םידױב ןכרוד טקוק יז
 ןוא אד ךיז ןרעטנאלם ןגיוא עריא ?טכךאה ןוא טעז יז "; ,אטינ זיא־

 .)אטינ זיא יז רעכא ,פים יד ןשױוצ טראד.
 .עסאמ יד טא ןעזעג טינ טאה רענײק

 קע םײב ןוא ,שטנעמ א טײהרעקניליטש ןםאשרעד טרעװ םע
 ,ליוק יד טעז,םאװ ,ץראה א ךיז טלםאצ ,ןךויוא ןא רעטניה ,טאטש•
 םעד טרעכעלעגכרוד טאה ןוא ןײרא זיא ןוא סיורא זיא יז יװ
 טינ ןוא ,טכראה יז ־- ןרעיוא ןײק טינ ףראדאב עםאמ יד .ןבראש־-
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 ״ןעמוקעגזנוא . װא דעצעמע ביוא ןוא .טעז יז - ןגיוא ןךי
 ,םאזױרג עםאמ ײז טגײװש סע .ןאטעג ריא ׳ריא םע ןעמ טאה
 מעײטראפ - סיורא ךיז טםײר יױשעג, א .דוס א זיא םע םעראװ

 םא: ןום טגעװ ױ• ךרוד ןוא .סע יז מקעדראפ - מולב ׳םע יז
 :ןא יז מגאז ,רערעדנא רעד וצ בומש ןײא ןום ,סאג וצ

 ...זךיוה מינ מדער יגײװש ,גײװש — י

 ,עלעקםאס ןבורח םעד ףיוא ןגעלעג זיא םוקראמ יכדרמ
 ראנ ןבאה םע ןוא .םאק ןרעביא ערדלאק א מימ מקעדעגרעבירא
 ןגעלעג זיא רע .פיפ עגנאל ראם ױ םיא ןום מעשטראמםעגסױרא
 רעי ןוא .ןליופאב יז טאה יוזא תמחמ ,מנראהעג ןוא טשוחימראפ
 .מולב ךיז טםיג םוטעמוא יװ ,ןעזעג ,ןעזעג ןוא טרעהעג טאה
 םע ,תונחמ ןופ טידמ עטםערפעג ןגאדטרעד ךיז ןנאה ןטײװנום
 י׳מורא ןענײז יגיוא ןוא ,בײל ןדליװ ,ןדמערם מימ טקעמשעג טאה

 -- ןגיולםעג

 ־טימ ןײרז* בוטש ןיא ךיז וצ טנאיעגנײרא ךיז טאה עשימ
 רעדיװ ןיוש סע טאה מאטש ןיא טראד .םעצײלם ױ ףיוא סקיב א
 אזא טימ רעבא ,רעפראװנלױק ױ ןופ טעקרישטעג ןוא מםאלקעג
 ליטש יוזא טינ,לאמנײק זיא סע> ליטש יוזא ןוא קמר יוזא ,רדס
 .(טכאלש א דיא ןיא,ראם טמוק םע ןעװ ,טלאמעד יװ ,טאטש א ןיא

 טינ םענײק ןוא ןרעמיצ עלעקנוט-קיטעמוא יד ןפאלעגכרוד זיא רע
 טזײװ ,ןיוש ךיז ןיאה ןעקשטאנעיל טימ ראטקאד רעד .ןענוםעג
 ׳לא ױ ןאטנמ ןפע ןא רע טאה .ןבילקעתעבירא סנטײצאב ,םױא
 שינעלף* ןיא ןוא ,ליד ןםיוא רערײלק ױ ןםראװעגםױרא ,םרעמ
 טא,ד טציא טשדע ןוא .עלעקעפ ןײלק 'א ךיז ראם טקאפעגפױנוצ
 ■״יא טגנעה רעמיצפאלש ןיא אםאפ ןײז ײב זא ,טקרעמאב עשימ
 ױ ןשיװצ .,עלעגײטש א ןיא לקיראנאק א רעטםנעם ןרענ
 עלעגײם, סאד ןוא רעקוצ לקיטש א ןגעלעג זיא טראד ךעלטערד
 •׳נוה סע טאה ןוא ףיורא ףיוא לפוג םעד ןםירראם ןטלאהעג טאה

 טײצ וצ, טײצ ןום ןיוש רעבא ןבאה ןביוש ױ .ןסעגעגםיורא קױעג
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 םאד ןעמונעגפאדא-,ףױדא זיא רע .ײרעםיש רעד ןופ טרעמאלפעגוע:
 .רעטסנעפ םײב לױ ןפיוא טלעטשעגקעװא םע ןוא עלעגײטש:

 טזײװ ,טאה, ןעט ,ןאטעג ףור א רעװ םיא טאה ףיוה ןופ
 ״עג טינ ךיז טאה רע רעיא ,טראװעגפא םיא 'ןטדאד ,םיוא•
 ,טײקלקװט אזא ךױא טכאװרעד םיא ןיא טאה סע .טלײא
 ערעװש יד- .ןרעמיצ עלעקנוטףלירעיורט ענעגײא׳ יד טא ןיא יװ :
 ־־ראפ ןענאטשעג ןיוש זיא ײז ןופ ענײא םאװ',ןטעג״ענעבטעך
 ןוא ,ןבד^טשעג םיא זיא עמאמ ןײז ןעוו ,טײצ רענעי ןופ טעב
 ״אק ןוא פרעמלא עטיטעגױעכיז יד ןופ ןטאש רעקיבױטש רעדי

 ײז. טאה רע .ןעמונעגמורא קידנגאנ ןוא קידעבעל ם'א ןין<ה ןדאמ
 ףראד ם$װ ,רעפרעק-טלבוד א ,,רעפרעק^ ןטײװצ א יװ ,טליפרעד

 יןאטעג גנאב םיא טאה סע ןוא .ןלײטפא םיא ןום טציא ךיז
 ריט יד טנםעעגרעדנאנופ ןוא י ןעגנאגעגוצ רע זיא עילאװאפ
 דאנ ,שינעלקנוט עליטש ענעגײא ,עקיביוטש יד ן ךעמיצפע םוצ
 רע .לקניװ, ןיא ןאטעג קור א טראד ךיז טאה םעפע ,סעפע
 רעד ןיא :קזרעד גנולצולפ ןוא פאק םעד טקעטשעגנײרא טאה
 דעד ןסעזעג זיא ,לוטיש א רעניא קידנטײר ,ןװיוא םײב ,שינעלקנוט
 ״■עג יוזא סע טלאװ רע יװ ,ןעזעגפױא ט>אה סע ןוא ,רענײז רעדורב
 טנעה.יד טגײלראפ ,קינאיל ,ןטלאהעג טאה רע .םיא ףיוא טראװ
 טקוקעגסיודא ןגיוא ענעפא ,עראטש טימ ןוא לטנעװ־לוטש ןפיוא

 ,ךיז טלעטשעגפא ,טנגעגאב ךיז ןי,אה ערעײז ןגיוא יד •.יוזא, סתם•*
 ןקיטציא םעד קידנגײװש ןוא גנאל ןגארטעגםיוא ןב#ך עדײב ןוא
 ״נעמאזוצ, ךיז טאה יןעמ זא ,סױא■ טזײװ ,רעבא .קילב ןקידהנושמ ־
 ,ןזײב א טימ טכאלעגרעדנאנופ ךיז טאה קינאיל תמחמ ,טדערעג .
 ךעלעמאפ ןוא קמר טאה עשימ ןוא לרעטכעלעג ןלעג ,םענדילז'
 •־אב טאה עשימ .סעצײלפ יד ןופ סקיב םעד ןעמענפארא ■ ןעמונעג .
 ׳ןיהא טקוקעג ץלא ןוא.לפעלשנליוק סאד טנכערעגסיוא יוזא טפאט
 .םענײז רעדורב םעד ןופ ׳ םינפ םענעכארקעגפא םעד יףיוא טקוקעג
 ןופ ןכאלפ יד לטנעװ־־לוטש ןפיוא ,קינאיל ,טײרפשעגפיוא טאה רע־

 .טראװעג ןוא ,עבמאגייד ײז ףיוא טראפשעגנא:7,טנעה יד.
 ? ? ? ונ
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 טאה סע ױו ,ןעזועד ךאד ךױר םעד ךרודא טאה עשימ
 ואטעג לאפ. א ןבאה םים ראם א ,לוטש רעד טרעקעתעביא ךד־
 ךאלק ט־עהענפױרא ךיז טאה סע_ •ןוא ,.ךיז רענױא ,רעמניהא ףיוא
 •׳עג ןבאה עדעװש סנםארט,יװ ,ןסאגעג- טאה טולב־ יװ ,ראלק
 ״עג טינ ךיז מאה ײרשעג ןךנ רעבא .עגאלדאפ רעד ןא טפאלק

 .טינ רעכיז ,טרעה

 .ליטש

 ןופ ןריט עבלאה עדײב טבאמעגוצ ,קיטכיזראם סיורא זיא רע*
 טאה ךיג ףיוא '.ליטש זיא סע .טכראהעגוצ ךיז ןוא ,רעמיצםע•
 ןוא; לאמאפאנ ךיז טקוקעגמורא ,עלעקעם סאד ןאטעג פאכ א רע־

 .ריט׳רעטניה רעד ךרודא ןפאלעגסיורא ויא
 ׳עג זיא יז .ףיוה ןיא סיא ףיוא טראװעג טאה עקשטעינאס
 טימ ןוא עקטרוק רענדעדעל א ןיא ןאטעינא ,טנאװ םײב ןענאטש
 טינ ,ןפאלעגוצ ױא דע ;ןעלסקא עלאמש עריא־ ףיוא קאזנקור א
 יז ,םנײז עלעקעפ סאד ןבעגעגרעביא ןוא ,ריא ףיוא קידנקרק
 ■׳עג ,עקשטעבמאג עכײלב ,עלאמש יד םיא וצ ןבימעגרעםא טאה
 ,קינײװעניא ןטראד טריסאפ סע טאה סאװ ,ןגערפ םיא טל?<װ
 ריא טאה רע .טלײאעג ךיז טאה ,טזאלרעד טינ טאה ךע רעבא
 ,ףיוה קע ןפיוא טנאה ןטימ ןזױועגנא ,ןאטעג שוק א ךיג ףיוא
 יז רע טאה טראד .ןיהא ןריפ טנאה ןראם יעמונעג יז ןיוש ןוא
 *לעם יד ןיא ,ןאקדאפ םענענארבעגפיוא םעד ךרודא ,טײלגאבםױרא•
 רעכיג סאוװ ןםײהעג ןוא ,לאמא ךאנ .ןאטעג שוק א ,ןײרא רעד
 ׳מוא ךיז דע טאה ןײלא .םיורא טאטש רעד ןופ ךיז ןגירקפיורא
 ןצנאגניא ןוא קיטכיזראפ םיא טאה ,רעיוט םוצ קירוצ טרעקעג

 .ןײרא סאג רעד ןיא ץעגנורפשעגנײרא יװ זיא ןוא ,טנפעעגפױא

 .ןרעיוט יד ןופ טנעװ עבארג* יד ןשיװצ ןגעלעג זיא אנוש רעד
 ןופ ,דרע רעד ײב עמאס ןגעלפ ,םינ עשילעװ יװ ,םעק עקיצנײא־
 קױוצ־ןוא סיורא םעװניר יד'ןופ ןאט ךױק א ,טײצ וצ טײצ
 ,טאדט ײב טאדט ,ןעגנאגעג זיא רע .ןרעװ• טפעלשעגנײרא ףכית
 סעד וצ רעפרעק ןצנאג םעד טימ ךיז טכראהעגוצ ,טנעװ יד ראפ
 •־טימ ןוא ...ןםאשעתעביא .ןםאשעגרעביא ךיז טאה רע ןוא ,םורא.



 £א- דע ,ןעמונעגכרודא דיױם עסיורג א םעםע םיא טאה לאמא
 :טריםשעג טינ' םנױזא טא ליארננײק
 ! ךאז ןיימ וט ךיא -

 ^אװ ׳טכיל עק־יאטש אזא טלארטשעגםיורא םיא ןופ טאה׳ס
 ןיא םע .טנעה יד טימ ןםאטנא טנאךרעג ,ןיז טכאד ׳יז טאה רע
 ןיא ;טאטש רעד ראם רעקיטכיװ זיא ^רע.זא ,ןעמוקעגםיוא םיא
 ןוא ןשטנעמ עטםיװ עלא יד טא.ןופ לזמ רעד טגיל טנעה ענײז
 תוחונ עקיזאד ױ טליםעג טינ טציא זינ דאג טאה רע ןוא .ןסאג
 רע ןוא ףיט ןוא טײרנ ןגאלשעג םיא ןיא טאה ץראה םאד !ענײז
 ןיאה סע ״עדראטעפ א יװ ,טםודב רעד ןיא ץגארטעג םע טאה

 ףיוא טנאםשעג טאה רע ןוא ,ןרעיוט יד ןיא ךעלרעײם ןדנוצעג ןיז
 ^ץילא* ןיז ןופ ױו ־,טאה ס$װ ,סקיב םעד טימ ,ײז ײבראם ןוא ,ײז

 *־־עג טינ: יוזא רע טאה לאמנײק .טנעה יד ןיא ןדאלעגפיוא ךיז
 .םיא טאה רע ןוא ,רעפרעק םנופ לקםומ ןקיצנײא ןדעי טריפש
 סאװ ,םענײז רעםרעק ןטנאפשעג םעד ,ןעמוקאב ניל יוזא טציא

 ראנ .זנארביי ןופ ןםאגעגםיוא יװ ,ךיז ףיוא ןגארטעג םיא טאה רע
 .שטנעמ טסײה םע םאװ ,גנולצולפ ןענאטשראם רע טאה רעטציא
 ״טעפמיא; אזא טימ רעיא ,טלארפעגםיורא טאה םיא ןופ טומ רעד
 ״םקא יד ןופ םארא־ םיא טילם פאק רעד יװ ,טליםעג טאה רע זא
 ןוא ,םיואר&ים ,םענײז־,פאק םעד טא ,ןעזעג םיא טאה רע ןוא ,ןעל־

 :םיא וצ טלכײמשעג טאה רע
 זךאז ןײמ וט ךיא *־

 ענעיאךקעגםא םאד ןעגנאהעג זיא ןטארדנפארגעלעט יד ףיוא
 ףיוא״- ןגיוא יד ?ץן*ק ךעטרגםעג רעד ןופ לכלעפ עטרעטלעראפ
 *,םאק ןטלױפעצ םעד םורא טלבמאבעג ךיז ןבאה ךעלרעדא עראד
 ץראװשו ןעװעג ןיוש זיא >ךױב םענעפא םעד ןיא ,קינײװעניא ןוא

 .טםופ ןוא
 זײראפ,םנטײצאב טינ ןעמ טאה ס,אװךאפ :רבח ,יא !רבח ,יא
 טציא ןוא ??ןטארדנםארגעלעט יד ןופ ץאק יד ןעמענוצםארא טנדרא
 .ןםאג יד ףיואי אטינ טציא ןיוש זיא רענײק .טעפש וצ ןױש זיא
 לװיטש £ טגיל סע ןוא .סקיג א טײטש טנאװ א ײב ךאנ ץעגרע

 = סאג ןטימ ןפיוא
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 ןיא ,רעפדאװנליוק א ײב ,עלעסעג לאמש ,קידרעקיוה א ןיא
 דאלק ךעלײרג ,עםאלנ רעד ןיא ןגיוצעעיוא ,עשימ ״ןגעלעג רע
 -״ניהא ףױא םעמשאםנלוק יד ןגיוצענםיורא קיטכין־ואם ןוא מליצעג
 ןםראװעג אנושי רעד ךיז שאה ״לסעג קע םײב ׳מראד .ךיז רעמ
 ,רענײםש םימ.ןעמונעגמורא ןגעלעג אד זיא דע ןוא ןרעיום יד ןיא
 רעטלומ. א ,רעיום א ןום םײז א ,ןטיולם ענעכארבענםא ,רעצלעה
 אד ןנעלע״ג ןענײז סאװ ,ןסא-,יםאם םרעכיורעג רע םאה רדסכ ןוא
 ךי-א אד דע םאה רעגײז סעד .דךע רעד ףיוא ןםאשעצ ,םיא ןבעל

 יױם .דרע רעד ףיוא.ןגיוא ױ ראם טאהעג-
 ךיז ןיאה םנקלאװ יד ,טנאנראם רענטומ א .ןעװענ זיא םע
 ,טינ רעמ ,ענעקורט ןוא יורג ,עלעפענ ןכרודא .ןטנוא טלקײקעג
 .קירעביא ןעװעגי ןיוש זיא ץלא ןוא .טלעװ ױ ןםואימראם וצ ױכ
 ןיוש1,םיוא טזײװ ,ןײרא םאטש רער ןיא ןסאשעגניױא םאה עשימ
 ןײק ראג תמאב ןױש זיא סע תמהמ ,פיעכהל וצ ףיוא ןעמעװ
 ־יעג ןקיטכיװ טינ ,ןקיטײז א ןיא ץעגרע ןגיל ןעװעג טינ תילכה
 טאה רע .טינ, םענײק ןיא רעײם ןלום א טימ ןסיש ןוא עלעם
 רעבא ,ט־-א רעד קװעג טנאקאב טוג םיא ױא םע *.טקוקעגמורא ךיז
 רע טאה םאװ ,רעטציאי ןענאמרעד טנאקעג טינ ךיז םאה רע
 -םידיוב ענײלק יד .עלעסעג םעד״א טימ תוכײש א ראם טאהעג
 טימ ,עראד ,עמורק םיא רעביא ןגיובעגםארא ךיז ןבאה ךעלביטש
 ךיז טאה רע ןוא .םעק עטשלחראם יװ ,ךעלרעטפנעם עצראװש
 רסנעם ם]אד טכוזעגםי א ,םאק םעד ןביוהעגפױרא םאה רע ,טנאמרעד

 :ןעירשעגפיורא ןוא לרעט
 *- !?סוקראמ ,אה וםוקראמ -

 ךיז טאה ,ןעלדיטשײב ױ רעטניהא ןופ ,למידיוב ןיא ןביוא
 , רעגנאל ךעלקערש א טימ םעסוקראמ םאק רעקידכעלײק רעד ןזיװאב
 -עגםארא םאה רע ?ןעגנאגעגבאנ סואימ םיא זיא סאװ ,זאנ רעםײװ
 לכײמש א,'םיא וצ םאה עשימ .ךײלב ןוא םםנרע ענדאמ טקוק
 טרעפםנעעגםא קיטכיחאם םעד ףיוא םיא טאה םוקראמ ןוא ןאטעג
 ״אב טײםאבי ךױא ,בגא ,טאה סאװ ,םאק םנום לקאש א. טימ
 ־אלק ןעװעג ןיוש ךאד זיא םע ן*,א .טדערעג טינ ןבאה ײז .גנורעױד
 ,אד טגיל רע םאװ ,טקיגרמואאב ראנ ךיז טאה סוקראמ .ץלא

 211 (16) קאבלוק .פ



 ״אט םיא טאה דע ץ,א .אנוש םעד,ןשױוצ ,ןײלא רענײא ,עשדכ
 ןעװעג ךיוא ,ךיז ט:אד ׳ןױש זיא׳ם ראנ ,ןענעךאװ טלאװעג עק

 .טעפש וצ
 היז ןנאה ,טײרב רעד ןיא ןםאלעג זיאי סאװ ,לפעג םנופ
 >׳פנעפ ןנאדבעג ןטראד טאה .ןעמ ,ןעײרשעג ןגארטרעד גנולצולפ
 ■״אלראפ א ,ןוא פאק םעד טקעטשעגסיורא טאה םוקראמ .רעט
 טימ קידנפאמ ןוא תולוק ערליװ טימ ןעײרש ןעמונעג ,ןיוש רענער

 :טנעה יד
 טלגניר • ןעמ •עשימ ,םורא ,ךיד טלגניר ןעמ ,ךא , יא -

 יםורא ךיד
 ןאטעג פאכ א טאה רע .טלעטשעגםיוא ךיז טאה עשימ
 ,ךײלג ,ךײלג ןםאלעגפארא ןיא ןוא דרע ירעד ןופ רעגײז םעד
 סאװ ,ןטראך לראוטארט םענײלק םעד ףיוא .וצ לפעג פארא ףיוא
 זיא ,למױעװירעניד א יװ ,עלעפעג ןמורק םניא טײרדעג ךיז טאה
 טאה םוקדאמ ןוא ,רעניטש יד ןשיװצ ןראװעג ןדנואװשראם רע

 .ןגאיוצנ^נ ,םיא ןזײו>אב רעװ ךיז לאז סע ,טקךעמאב טינ
 ׳.טרעטיצעג םיא ײב ןנאה טנעה יד .טמעטאענפא; טאה רע
 ׳עגוצ ךיז טאה ,ליעטםנעם 'םאך טכאמעגוצ טאה רע סאװ םױק

 םיא ףיוא ןלאפעױעדינא זיא ןוא םענײז עלעקםאם 'םוצ טפעלשעג
 ,קידנגיל יוזא טא ,ךיז טאה רע .ןצנאגניא תוחוכ ןא ראגי ןיוש

 ״עג טינ] טאה םזךו ,טולב ןײז ןופ גנאג םוצ ןרעהוצ * ןעמונעג
 ןוא ,ןרעךא יד ןיא' ןעװעריקךאפ וצ רל״ודעג ןײק רעטציא טאה
 -רעק םנום עלעקניװ ןרעי ןיא ,םוטעמוא יוזא ןקעטש ןבילבעג זיא
 רעקיטײז א ײברעד ןגעלעג םתם זיא רענײז פאק רעך ןוא׳ .רעפ
 ןאק רע םאװי ,טנידעגסיוא יװ םעםע ,ץלאה א ױו ',רערעװש' א ןוא

 ,.ןעגנערב טינ ןצונ? םוש ןײק ןױש
 עמאפ , ןטנוא ןםאשעככיוא טאה ןעמ .ןכאשעגםיוא טא,ד םעז '
 ׳*נא ןציז ןבילבעג. ,ןאטעג רעק א ךיז טאה רע .בוטש רעד ײב

 יד ךאג טימ טקךרדעגנײךא פאק םעד ןוא ,טײז א ףיוא טראפשעג
 :ןײרא טנאװ םניא ןטפערק

 ז םיא וצ ןעמ טמוק ס$ד
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 ״לי&ש ױ זיא ןשא ןוא זצעקאנ יוזא ,ליזפש זיא םע רעבא
 עלא רעטניהא ךיז טוט סע םאװ ,ןרעהםיורא ןאק ןעמ זא ,טךל־
 טציא טעװ. רע זא ,ןביולג וצ. .ךעלנעממוא םיא זיא סע זןכאז
 ןבעל ןנילבראם קנײז. עלא ,עלא ןעװ ,טײצ רעד ןיא ,קראטש
 ״עג רע טא.% - טיוט םעד טנידראם יטאה םאװ זעשימ וליםא ןוא־

 .ןם;אלטנ£ ךיוא זיא — טבארטי.

 טאה רע .םערט ױ ףיוא םיא וצ טײג ןעמ וא ,ךיז טגאד
 סעד ןטלאהר^ם ןוא ם$ק ןרעביא טקעדעתעגױא ךיג 'ףיוא ךיז
 .טײג ןעמ .טכאדעגםיוא םיא סע ךיז טאה רשפא ךאנ .סעטא

 :ז י טייג ןעמ .טײג ןעמ.
 ןסירעגנײרא ךיז טאה םע ,טנםעעגרעדנאנופ ךיז טאה ריט ױ
 םיא ןעמ טאה טא ןוא .ײרשעג רעייוט א סעפע ןוא ,טניװ א.
 ,רעמינפ עקישטאלפ ,עטײרב .עלעקם.אס רעד ןופ טפאכעגפאוא
 ןיא סורא ךיז ןקור ,רעזלעה ןא סעצײלפ ףיוא עטצעזעגפיורא
 ־דע .טײרש ןעמ .גײטש ע ץעגרע ןופ ענעואלעגסיורא יװ .,לביטש
 ״ור רעײז ללכנ לאמאטימ סעםע ךיז טליפרעד ןוא זטינ טרעםטנע
 ״ײלק יד ןפראװעצ זלשיט םאד .טרעקעגרעבױא ןיוש טגיל סע .קן
 טײג רע ןוא זדרע רעד ףיוא ךיז ןרעגלאװ רעכיב יד ןוא זרעד
 זראלק ױא־ס• םעראװ זםינם ןםיוא עלעכײמש # טימ ײז ןשיװצ םתא
 רע ןוא םיאו וצ טדער ןעמ .ןעמוקעגראם אד זיא תועט א זא

 :טינראג ךאד טסײװ רע זטינ טםײװ.
 ..-..טינ םײװ ךיא - רע טגאז •- ןײנ י-

 סוא עמאס םעםע טימ ץעז א ןיעגעג םיא ןעמ טאה ןוא
 .ץלא טלכײמשעג ןוא טקוקעגמוא ךיז טאה רע זעלעםעל ןרעט
 ןיוש רע טעװ טציא ראנ .ןאטעג ײװ טינ םיא טאה םע זענדאמ
 ךיז טוט רע .ןלעםאב םיא טעװ ןעמ סאװ ז ןכראהעג ײס־־יװ״ײם
 •טקערראם; רע זדמעה ןײא ןיא ןוא רעסעװראב א טבײלב זםיוא
 ױא םע לײװ ,טקױדעגםיונוצ ײז טלאה ןוא ינק ױ טסעה ױ. טימ

 .טלאק םיא
 םע, .םארא ףיוה ןיא ןטנוא ןײגפארא יוזא םיא טםײה ןעמ
 אד ןוא .טײג רע ךאנ׳ - רע טלכײמש, - טלאק וצ לסיב א ןיא:
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 ןוא ,זױלב םעלק עכעלטע ,ןגאלשענ רעדױו ןױש םיא קמ מאה
 סע׳ .ןײדא םאק ןיא ךײלג ץעגרע ראנ ,עלעםעל ןרעטנוא מינ ןױש
 סאוו ,תינעת־לעב למהרבא ןגױא ױ ראפ ןעמואװשעגנױרא םיא זיא
 ן׳כדאװעגפױרא ,מנאוו א ײב ,ףיוה ןיא ,ןטנוא אד ןענאטשעג זיא
 םיא ףיוא טקוקעג טאה רע ןוא .נײל ןליוה ןפיוא עטאםאק ױ
 טכאד ׳םיא טאה רע ןוא ,ןגױא עטקיטאלנראם ױ ןיא ןרערט טימ

 -אב ןײק ױו־־ײס ױא םע תמחמ ,ןײז זומ ױזא זא ,טםײרטעג ,ךיז
 עצרוק. עקירעניא ױ ךיוא ןעזרעד טאה • רע ןוא .אטינ גנונױל
 ןעגנאגעג ךיז קנײז םאװ ,למיה גערנ םײב ץעגרע ,ךעלמיקױצ
 עטלאק א םעפען .ןאטנא השעמ א ךיז טנעה ענעגײא יד טימ ,ןײלא

 ױזא ןא ד טפאט;רע .םיא דעטניה אד ךיז טגיפעג לגיצ ןופ טנאװ
 סאד זא• ,לאמאטימ טײטשראם ןוא ,םוא ךיז טרעק ,ןטניה ־ןופ
 ןוא. ,ןרעװ ןםאשרעד םוצ אד א־טא טלעטשעגקעװא םיא ןעמ טאה

 :סעב טימ ןוא ראלק רעײז גנולצולם נאז א טוט רע
 — טינ ךיא לױו םאד טא ,ןרעה ענײמ -־

 לבארג א םיא טאה סעםע ןוא ןםאשעגפיוא רעיא טאה םע
 ףייא ךעלעמאפ טצעזעגפארא ךיז טאה דע ־.עװכאפ ןדעטנוא ןאטעג
 גנירג ױזא זיא רע םאװ, ,טכײל טמעטאעגםא טאה ןוא דרע רעד

 .ןעמוקעיפא םעד טימ
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 אד רעדיװ ןענייז ךעלמיקידצ עצרוק יד

 *מורא עקאט ךאנ ןענײז ךעלמיקױצ עצרוק ,עמראנעגפא יד
 מ>אה ץעױינול ןופ עלערעב ׳ר זיולב .טלעוו רעד רעביא ןעגנאגעג•

 ״םױא ךיז טאה ןוא דלאװ א ןופ קע א ןיא ןבילקראפ ץעגרע ךיז
 ״עג טלױפעצ,'גנאלי ןיוש רע זיא ,םיוב ןקראטש א ףיוא ןעגנאהעג׳
 ,עלדישארטפ א יװ ,ןעמוקענםיוא זיא רע ןוא ,םיא ףיוא (ןךאװ
 .טנגעג ןופ ןעלגײפ ׳יד ןבײרטראפ וצ ןעגנאהעגפיוא טאה ןעמ םאװ
 ךיז וצ טסראיװ טרעדנוה ףניפ קעװא ױא רעטומאשז עלעפמיג ׳ר
 ״־ניז טלאװעג; טאה רע סאװ ,בײװ ןײז ןכוזפיוא ,ןײרא לטעטש ןיא.
 טימ םױק-םיןק קמוקעג זיא רע רעבא ,הדינ ימיב ריא טימ ןק*ד
 ינאל ןופ ןגראטשעג ןױש ױא יז זא ,ןענוםעג ..ןוא ,תוחוכ יד־

 .ןבילבראפ טינ טשינראג ריא ןום ןיוש זיא סע ןוא•
 א, יװ ,למיה רעד ךעלמיקידצ יד ראפ ןעזעגפיוא טאה סע •
 ןעמ ןוא שעצײלפ יד ףיוא ףיודא ,ךיז טגײל ס$װ ,ןזײא רעטסארראפ־
 ,,רעבירעד ןוא .ןבעל םוצ םעטא ןא ןוא רכש ןא ןגארט םיא זומ.
 טלאװעג טינ ןיוש ךיז רע טאה - ןםעועג ראנ זיא רענײא ואװ
 היעמש ׳ר ןוא .טניולעג טינ םיא טאה םע םעראװ ,ןלעטשפױאי־
 ןוא דדאי רעטרעשאקראפ א טימ ןענאטשעג זיא םאװ ,רענעםײר
 ןײטש ןבילבראפ יוזא ןיוש ױא ,טנאה רעטקערטשעמיוא ןא טימ

 .תורודה לכ ףופ דע ,טרעוױלגראפ קיבײא ףיוא
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 יודיװ טגאז סוקראמ יכדרמ

 ובצעןעגנידא אד ך־יז טאה םאװ ׳ ןפאםש ערענאיצולאװער יד
 ןוא םימלצ .קמר םײנארעייא ןגעלעג ןיוש זיא ,גרעב יד ןשיװצ
 ״םיורא ,מײקזאר רעקידנענײש ןיא םקנומעג ךיז ןנאה םמערוט עכיוה
 -םעד ףיוא ,רעכעד עטײרב יד ןוא ,זנעג ןופ ׳רעזלעה יװ ,טקורעג
 ־פענ עניד טימ טקעדעגרענירא ןגעלעג ןענײז ,ײז םורא חטש ןצנאנ

 ךאנ יװ .ןםאג יד ןיא ןעװעג זיא ליטש .תומולח טימ' יװ ,ןעל
 ־יד ,ךעלקירב עטלא עטײדדעגםיוא ױ ןעזעגםױא ןנאה םערוטש א
 ךיז ןיאה ערעײז לגיצ עטײרב יד סאװ ,ןרעיומ יד ןוא ןםמיועג
 גרעב יד ,ךײט רעד .טנעװ יד ןיא ןםאש יד ןופ ןעלקערב ןעמונעג
 ךלירוצ רעד ףיוא טקוקעגםארא יולב ׳ ןבאה םורא רעדלעװ יד ןוא
 -םױ ןוא ןײר ,גאטראפ ןעװעג זיא.םע .טאטש ןיא ור רענעמוקעג

 .קידבוט
 א ןיא .ךעלטעב עלא ןעמונראפ ןעװעג ןענײז לאטיפש ןיא

 ׳סוקראמ יכדרמ ,רע ןגעלעג זיא רעמיצ ןסײװ ,ןםיורג ,רעדנוזאב
 םאװ ,שעװ ע־אלק-קראטש ןיא ,רעכײליב א ,ךענעגאװצעגמורא ןא
 ןגעלעג זיא רע .ןגארטעג טינ ךאנ ןבעל ןײז טניז םניוזא, טאה רע
 רעטדנעלבראפ א ,סנשיק עםײװ טימ טראפשעגרעטנוא ,טענ םניא
 טאה םאװ ,םענײז רעפדעק םעד טכארטאב ןוא ,טײקנײר ןום
 טלכײמשעג טאה רע ןוא ,קירעביא ראפ טציא דארג ןעזעגסיוא םיא
 ןטכױלעגנײרא טאה רעטסנעפ עקיצנאלג עטײרב יד ךרודא .קילג ןופ
 ןענײז ןעקנאדעג ענײז ןוא ,םאזגנאל טכארטעג' טאה רע .ןוז יד

 יװ ,עליטש ,עליטש ןוא עקיטכיזכרוד ,עדאלק ןעװעג טנײה
 .ןספעש
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 מאה םוקךאמ יכדרמ .ראםקאד־לאטיםש רעד _ץױא זיא סע
 רעד סאװראפ־ ,ןענאטשראפ טינ זיןאה רע ץוא טלכײמשעג םיא וצ

 ,טסנרע יוזא סעפע םיא טקוקאב דאטק>אד רענעשאװעגמורא־שירפ
 ,םאק ןטימ,וצ טלקאש ןוא קםוד םעד םיא טםאטאב רע סאווראם
 דעביא לטעדב ךצך*װש םעד ,ףיוא .טרעיודאב םיא טלאװ רע יװ
 גדידק ןםײװ טימ ןבױשעננא ןענאטשעג זיא םענײז רעגעלעג םעד

 .״סוקראמ שטיװעלעדױ ךודראמ״
 ־עג קיטכיר עקאט טאה ןעמ ז# ,טכארטעג טאה רע ןוא
 ״׳עעוענירא׳ םיא וצ ךיז טאה דאטקאדירעד .ןביױשוצנא יװ ,ןפארט
 רשםא ,טײז א> ןא ױו ױזא ,טגערפעג ליטש םיא טאה יןוא ןגיוב
 *טנײרפ עטנעאנ ענײז ןבעגוצרעביא םעפע ״םוקדאמ יכדרמ ,רע טאה

 ?ןבעגוצרעביא םאװ ײז רע טאה םאװ ,ןײנ :־־־
 וצ ןעגנאגעגםא זיא טנעיצאפ רעד לײװ ,ןפיװ טינ ןאק ןעמ ■־־4

 -־- — טולב טימ לים
 ?ונ —

 ןיא ךיז טלאה רע םגה ,ןפערט ןאק סע סאװ ,םײװ רעװ
 ׳— ןרעפעבראפ ןײא

 ?םעד ןגעװ טדער ריא ...?ױזא ־-
 .א;י ־^

 ןניוא ענײז .ןענאטשראפ טציא טשרע טאה סוקראמ ןוא
 ןקידלפענ ,ןקילײה ןלדא םעפע טימ ןדנוצעגנא גנולצולפ ךיז ןבאה

 ירעד ,ןשיק םעד ףיוא ךעלעמאפ ןזאלעגפארא ךיז טאה רע .רעיורט
 ־־עגנא קראטש טאה:רע ןוא ,טײז א ןא ןלאפעגפא םיא זיא פאק
 ךאװש יװ ,טריפשרעד דע ט#ה טשרע טציא .ןעמעטא וצ ןביוה.
 ףלנעב עקידנגאנ ,עפיורג אזא טפאכעגמורא םיא טאה סע .זיא רע
 עכעלקערש א ןעמוקעגםיוא םיא זיא׳ס- ןוא טלעװ רעד .וצ טפאש
 רע ' טאה טציא .ןבראטש ןשטנעמ כאװ ,ללכב טײקיטכערעגמוא

 יד .טנײװעג טאה *ע .ןפא יוזא ,טעקאנ יוזא טריפשרעד סע
 ןיא אד : ךיז ןבילקעג ,טעב םײװ ןײז ןופ טלארטשעגפא טאה ןוז
 ״יא׳ היז ןכאדבעג ןוא טנײשעג ,רעגעלעג ןײז רעביא ראנ רעמיצ
 ןעװעג םיא זיא םע ןוא י,ןלארטש עלעדײא ,עניד ןיא םיא ־רעב
 -מוא ראג ,גנולצולפ ראנ .ערעדנא דאפ ןזאלוצרעביא םע דאש א
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 טולנ סאד יװ , סלעטשעגסא יװ רעיורט רעד טא ךיז טאה ,טכירעג
 טנפעעג ךערעטאפ טאד, רע .ןםאלפעגפא ואוו־ץעגרע םיא ןופ טלאװ
 ״רעסײװ א יװ ,טכיל'סאד ןאטעג ןײש א םיא טאה םע .ןגיוא יד
 ״יא ןוא ׳ ןעגנאגעגרעבידא םיא רעביא זיא■ פאװ ,לגילפ רעמעראװ
 ״עגםי א טײקטנלע ןא ,ןײגראפ ןום טעטוא ןסיז א סעפע ןזאלעגרעב
 רע .ראפעג א ןופ ןראװעג ןפלאהעג טלאװ רע יװ ,דײרפ טימ טשימ

 :ראטקאד םוצ ןאטעג לכײמש ןקיטעמוא ןא טאה
 תליהת סע דיז טלעטש ןעמ יװ ,יװא טינראג זיא סע ,א —

 יראפ
 ליװ דעז זא ,עטנעאנ ענײז ןבעגרעביא ןטעבעג טאה. פוקראמ
 טציא ללכב ךיז ליװ רע״.ךיז ןדײש ןראפ ןדײרכרוד ײז טימ ךיז
 ,ןראװעג ראלק ץלא ןיוש םיא זיא סע יװ םעדכאנ ,ןדײרכרוד
 וצ ױו ,גנוזײװנא ןא טנײרפ ענײז עכנאמ ראפ ןײז סע טעװ רשפא
 רעד טא ןיא ןײלא ןבילבעג זיא רע ןוא .טלעװ רעד ףיוא ןבעל
 אזא טימ ןוא קידבוט״םױ טאה סאװ ,רעמיצ ןופ טײקסײװ רעליוה

 .ןגיוא ענײז ראפ ןטכיולעג דײרפ־־םיכירכה

 ״מורא ךיז ןבאה רעמיצ םנופ שינעלקנוט רעטכידעג רעד ןיא
 ןופ־ פעק ערעװש יד ןעזעגסיורא ׳ ךיז ןבאה סע .פנטאש טקורעג
 ״עועג ןעמוקעגנעמאװצ ןיוש ךיז ןענײז סאװ ,טנײרפ פעסוקראמ
 ןםעזעג ןענײז ןעקשטאנעיל טימ ־אטקאד רעטלא רעד .ךיז ןענעג
 ״פא ױרג ,ןײטש ןײא ןופ טעםעטעיסיוא יװ ,טעב םײב טראה
 ״עג זיא סגסוםוצ .דילג א טימ קידנעוט ריר א טינ ,עטעקאילבעג
 ןופ ןטכיולעגסיודא ןיאה סע .ןקעטש א יװ ,עיסענג ןילײרפ ןסעז
 ״נײרא עצראװש יד ךיש יד ןיא ןקאז עפײװ עריא שינעלקנוט רעד
 טײצ וצ טײצ ןופ ןוא ןגױא יד טימ טלטניפעגפיוא טאהי יז ,ןאטעג
 ךיוא אד זיא; עדװ יר .םינפ םעד עלעכיט א טימ ךיז טשיװעג
 ןיא טנעה יד ,רעקיטײז א ,טנאװ א ײב ןענאטשעג זיא רע ,ץעװעג
 ׳ןגױא ענעספעש ענײז טימ ןאטעג סעפע טאה רע• ןוא ,לברא יד
 טאה רע, .טלעװ יד ןקוקאב וצ ןדאװעג טקנעשעג םיא ןענײז סאװ
 בילוצ•,ןענאטש־אפ■ טינ טאה רע רעיא ;טדאװעג טינ ןוא טראװעג

 •־עג ךאנ ןענײז סע ןוא .אך םיא ןעמ ףראד ,ךעלטנגײא ,סאוז
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 עינאל מימ ןיא, ,עיולב רעײז רעזעג טימ ,דרעג מימ ןרײ יוזא ןעוז
 -ײז םע .דרע. רעד וצ זיב. ײז ןבעל ןעגנאהעג ןענײז סאדז ,טנעה
 לאמא טאה פוהראמ יכדרמ סאוו ,שדקה ןופ ןדײ יד ןעמוקעג ןעג
 -עג ךאנ7 ןענײז ,ןטײז עדײב ןופ ,ריט םײב .ײז ןשיװצ טבעלעג־
 םאװ ,עמוטש ,ךעלעגײפ עיורג יװ ,עיסענג ןוא עיםעטס ןענאטש

 ײז ןא ,ןמיס א ־־ ןפיל יד ןפעלקוצ ןוא ןפעלקפא דאנ ןענעק
 טאה םאװ ,לטכילי ןקיצנײא םעד ײב לקנוט ןעװעג זיא סע .ןבעל
 ןעמ םאװ ,סרעפרעק עטלא טימ טקעמשעג טאה סע ןוא ,טנעדבעג,
 ,עלא ״תוחוכ ךאנ;ןקעלק פע זיב ,ךיז ףיוא טױט ןיוש ײז טגארט
 םױ ״ןיאה ןוא ןקילב יד ןזאלעגפארא ןטלאהעג ןבאה ,עקידװעגײװש

 .םיא רעביא רשפא ןוא ,ךיז רעביא אמתםמ ,טרעױרטעג
 דעק א, ךיז עלא ןבאה ײז׳ .ןגיוא יד טנפעעג טאה סוקראמ
 ,ןײרא ליומ ןײז ן'א רעליימ ענעפא טימ טקוקעגנײרא ,םיא וצ ןאטעג.
 ,טקוקאב קןוד ײז טאה רע ראנ ,ןגאז סעפע ןיוש רע ליװ דשםא•
 טכאך/ ^טאה ־־ע ןוא ןעמעל^ רעביא ענײז ןגיוא יד טריםעגרעבױא־
 זיא"סאװ ,םענײא ןופ ,לכײמש ןביל א ,ןאטעג לכײמש א ,ךיז
 -נא טלאװעג ךיז טנ*ה דע .רעטײװ א ר$ג ,ךעטײװ ןא ,רעקיטײז א
 דאטקאד רעד .טקרעמאי עלנ* ןינאה יוזא ,סנשיק ױ ףױא ןענעל•
 טצעזעגפארא ךיז ךײלג רעבא ,ןפלאהעגוצ ,ןביוהעגםיוא ךיז טאה
 ףי,א קידנקוק טינ ,םאק םענעזאלעגפארא ןא טימ לוטש ןפיוא קירוצי
 סאװ םיוק ,ליטש רעײז ןביוהעגנא טאה סוקראמ יכדדמ .םענײק

 :טרעהעג טאה ןעמ•
 ךיא ןיב גנאל .םײהא ןיוש ײג ךיא ,ענײמ טנײדם ,טעז —
 ןטימעגסױא דימ ןופ טאה ם$װ ,ןרעטש ןטוג >א דעטנוא ןעגנאגעג

 ־עג ייל בנאה׳כ .ןבראטשעג ןוא ןטילעג ןבאה עכנאמ ןעװ ,וײב
 טציא ראנ ,ערעייא רעטומ יד ביל טאה ריא ױו ,רעיורט םעד טא,ד
 ״־ראפ לעװ־כ ןוא ןטי־אד ןרעהפיוא ־־־ע טעװ רעמאט ,ךיז ךיא קערש
 ־רשפא דאני .רענײטש ןופ סיורא טסקאװ ם>אװ ,סיוב א יװ קאד
 יד ףיוא גנאועג,ןטײװ א ןיוש רעה׳כ לײװ ,טפיזמוא קערש רעד זיא
 אד זיא ,גגאזעג ן<ד זיא׳ם ואװ ןוא ,למיה טײז רענעי ןופ ןפאג
 -עג םעד ראפ ןטראך ,אמתםמ ,קילג ךיוא אד זיא׳ס ןוא רעױרט

 .םענעמוק
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 ךעטנעמ. א דלאבױו :טכארט ןוא אד טציז ריא ,סײװ ךיא
 -טינ טלאװענ באה ךיא ?טלאװענ רע טאה םאװ ,טבעלענ טאה

 טופ םע ,.ןאטענ פיג טשינראנ ךיא באה רעבירעד ןוא ןדניװשראפ
 -זןױא שטנעמ ןײק אטינ זיא םע זא ,םײװ ךיא ןוא שטנעמ א ראנ
 ןרעדאפ רימ ,טינראג ןעוט דימ ,טינראנ ןליװ רימ .טלעװ רעד

 .טינר*אג

 .טאנ טרעטםעלענ טאה בױא *.ט$ז ןעמ ,טדעהענ טאה ריא

 ? טאג ןרעטםעל טנאקעג ,קידנעוט טינראג ,רע טאה יוזא ױו רעבא
 ■טאי ןרא ריט -ענעלאטסירק רעטצעל רעד וצ זיב ןעננאנענוצ •זיא רע
 זיא טלעװ רעד ןופ שינעדנעלב עטלאק ,עקראטש ,עמאזױרג יד

 ךעװעג טײז ריא ,ענײמ טנײרפ .ננורעטםעל ׳- ןנאז עלא סאװ ,םע
 רעד ףיוא םעװראב קידנציז קזענ םיא טאה ריא ןעװ ׳,ךעלקילנ
 טימ טײרםענ ךיז ריא טאה םאװראפ .פאק ןפיוא שא םעד טימ דרע

 ןוא רעיורט ץיא דײרפ ןאראפ זיא סע לײװ ,אמתפמ ?ךארב ןײז,
 .ןײפ ןיא ןאראם זיא קילג

 םעד טא ךיז טימ ןעמענטימ ליװ׳כ ןוא םײהא ײנ ךיא ,טעז
 ךיז לעװ׳כ ןוא קניפענ טינ ןטראד םענײק ךיא לעװ רשפא .לרפס
 ןופ קירוצי ןבײהנא ןוא דרע רעד זןיוא לאמאכאנ ןטראד ןצעז ןזומ

 .בײהנא

 ךעקשטעה לאמאטימ קמונעג ךיז עיםעננ ןילײרם טאה אד
 ךוא ,ןפיורש \ףיוא יװ ,ןניװ ןבױהעננא ךיז טאה יז ,טעב ןפיוא

 רעדא ןעניױו ךיז טבײלק יז יצ ,טםואװענ טינ תליחת טאה ןעמ
 יװ ,קקארק״ ןימ א זלאה ןום ריא •ײב טרעהרעד ךיז טאה פע .ןכאל
 רצ ךענע״לעג ןםיוא לאפ א ןבענענ טאה יז ןוא ,עלענעראװ א ןופ
 ךופ ןעלנילפ יװ ,טנעה עננאל עריא קידנפראװראפ ,םיפ םעסוקראמ
 קנײװ טרא אזא זיא סע זא ,ןענאטשראפ עלא ןבאה - ,לימטניװ א

 .ןוםרעד ןרעװ טעװ םאװ ,טקוקענוצ ךיז טאה קמ ןוא ,ריא ײב
 ־ענ ןוא/ קירשעג טאה יז .ןראװעג טינראג ןופרעד זיא סע ראנ
 ךענײװ רעבײװ לאמאייוזא ןענעק סע יװ ,ןרערט ןא טנײװעג ,טניױו

 ראװ ,ןגיוא ענטומ יד טנםעעג ,טעכעדענפא טאה םוקראמ יכדרמ
 רע .ןעלצראװש ית טימ ןעלסײװ יד טשימענסיוא־ ןיוש ךיז ןבאה׳ס



 ״טשינראג םעדיןופ^זיא סע רעיא ,ןאמ וצ לכײמיש א טימעג ךיז טא,ד
 ׳ :ןעמוקעיסיורא טינ

 -דאג ןופ דײרפ עלימש א ןאךאפ זיא סע ,ענײמ טנײרפ —

 מרעוױלג םאװו ,טנאװ רעטלאןכ א וצ ןעמוקעג טײז ריא .ןלעװ טינ
 ,ריא וצ טראפשעגוצ טײטש ריא ,ןגיוא יד ראפ לקנוט ןוא טײרב

 -ראג ןוא ןכײרגךעד, טינראג ןום רעיורט רעד םיז ךייא זיא םע ןוא
 ־־עג טינ טאה רע רעיא ,טלאװעג טינראג טאה אדוי: .ןיאה טינ

 ־םוױרא,ןטלאהאב םיא ןופ טאה רעבירעד ןוא רעיורט ןיא טניולג
 גךיא :אז ־עבירעד ן־וא ביולג >ךיא רעי# .הרוחש־־הרמ יד ןטכיולעג
 םעד זיב טײלגאב ךימ טםאה וד סאװ ,רעיורט ,ריד וצ בױל א
 טימ טמעדאװרעד וטסאה המשנ ןײמ .ןײײא רכק ןיא ט*רט ןטצעל
 טנלע ןדנלעװק םנופ טנײװעג ב&זה׳כ קװ' ,ןקילב עקידתוױנע ענײד
 ־םעד דאפ ביול א .טינראג וצ. טפאשקנעב רעד ןופ ןוא רימ ןיא
 ־עג טאז קידנעטש ןיב׳כ סאװ ,ןבעל ןײמ ןיא קילג ןלעקנוט ליפוצ

 קױעגנוה ןעגנאגעג טינ ןוא ,המשנ רעד ןיא גנאזעג^טימ ןעװ
 .טםײרט רעדמערפ ךאנ

 .גנוניולאב טינ - ?ענײמ טנײרפ ,טלאװעג ךיא ב#ה םאװ
 -לעפ ױ טימ טםוט ודןיװ ו- גכיאזעג ,ךיא י^ה י- רימ טימ וט

 וד ןוא ןײז ללפתמ לעװ׳כ .ןײז ללפתמ לעװ ךיא ןוא ענײד רעד
 ריד וצ לאז הליפת יד זא ,טינ ליװ ךיא תמחמ ,טינ ךימ רעה

 .ןײגרעד
 ־רעפרעק ןיא יװ * למידיוב ןיא טכאנײב ןגעלעג ןיב׳כ ,טעז

 כאה טלאמעך,ןוא ז.רימ ןופ טלעװ ד טרעהעג באה׳כ ןוא ,םענײמ
 *־עג ןי#ה. למיה ןקידהנבל םנופ .טינ םענײק וצ ןעװעג ללפתמ ךיא

 ןךיוא י&ךןךיא ןוא ,ראה ענרעבליז עגנאל ייװ ,למידיוב ןרעביא טײװ
 ־פ&ד ךיא םעראוו .טינ םענײק וצ גנאזעג א טימ ןעװעג־ ללפתמ
 ןיא ,ןרעטש יד ןיא טביולגעג ב^ה ךיא ,ענײמ טנײרפ ,טביולגעג
 .ןשטנעמ םנופ םיורא טלעװק סאװ ,טכיל סניא׳ ןוא ןגעװכלימ יד

 ־ ןטלאק םניא ,טפױהרעד ןוא ,ןטלעװ עלא ןיא טביולנעג כ#ד ךיא
 .ןעמעל^ ןופ ןוא ץלא ןופ ■טמעם^ םאװ ,רעיורט

 ;ןעמ םאװ ,םיוק-פיוק ןוא טעב םוצ ןגיובעגרעביא ךיז טאה ןעמ

 :ענײז דעטרעװ עטצעל ד טרעהעג טאה
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 א - מכיל א ךאנ ןעןעג ךיא יאה טףליטכיל' רעד ןיא —- —
 ״ענ׳ ליטש ןיא רע .ןעמערא םנופ טלאטשעג יד זיא סע .ערעלעגז
 רע תעב ןוא .םיא ףיוא טראװעג טינ באה ךיא שטאכ ,ןעמוק-׳
 רימ טאה סע ןוא ,טכאלעג ךיא באה ,ןדנואװ יד ןזױואנ רימ טאה
 טינ ליװ ךיא, ,עז .ךיז ןלײה ענײז ןדנואװ יד םאװ ,ןאטעג ײװי,
 ריד לעװ ךיא, .םרק .דנואװ עדעי דעײט רימ זיא׳פ ןוא גנונױלאב ןײק
 ,ךיא םעראװ ,ןלײהראפ םוצ טינ לאמנײק ,ןדנואװ ענײד ןםידפיוא•

 רעטסניפ ראגו ןיוש זיא םע ׳א-י— טינ גנוניולאין ןײקי ליװ
 ן*א עלעזײא^ ןםײװ ןופ■ גנאזעג םאד ׳ זיולב רעה יךיא ,רעטםניפ ןוא.
 -?רעטײר א ןא ןײלא רע טעשזדנאלנ ןיהואװ .רעטסניפ רעד

 רע רעבא ,לגןאל, דעטלא רעד ןוא םיא ףיוא עבראט יד טגנעה סע־
 -- רימ ײװ - - — רימ ײװ-אטינ זיא;:

 .טיג רענײק ןיוש פײװ ,ןעוועג ךאנרעד ןיא םע םאװ ןוא

 ף ו ס


